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Prezado (a) professor (a),
A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte em conjunto com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Acre têm a honra
de apresentar o Currículo de Referência Único do Acre, elaborado em regime de colaboração que, a partir de então, passa a reger as aprendizagens a serem
desenvolvidas pelas crianças da Educação Infantil e pelos alunos do Ensino Fundamental, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, a qual
define a essência dos programas curriculares em todo o país.
A elaboração do referido documento contou com a colaboração dos professores das redes estadual, municipal e federal de ensino, por meio de um
trabalho colaborativo, construído a muitas mãos, buscando traduzir o compromisso de todos os profissionais que atuam nestes segmentos, com a qualidade
do ensino ofertado em cada escola, situada no contexto do nosso estado.
Esta proposta curricular constitui o instrumento pedagógico que deverá orientar, de forma clara e objetiva, os processos de ensino e aprendizagem,
nas etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, explicitando as competências e habilidades estabelecidas (ou definidas) na Base Nacional Comum
Curricular e que, de forma articulada, dialogam com as capacidades e objetivos que estabelecem as aprendizagens a serem efetivadas, ao mesmo tempo em
que referenciam as práticas norteadoras dos aspectos centrais para cada componente e estágios do percurso formativo em ênfase.
O Currículo de Referência Único do Acre contribuirá para a continuidade de uma educação que avança no sentido de promover formação e desenvolvimento integral do aluno, à medida que potencializa as capacidades humanas, fomenta a inclusão e parametriza a elaboração das propostas pedagógicas e
do projeto político pedagógico de todas as escolas das redes de ensino, na totalidade da região acreana.
Nosso desejo é que o documento aqui finalizado oportunize novas perspectivas, que apontem para a construção de uma sociedade respaldada no
acesso ao conhecimento para todos.
Professor (a) contamos com seu apoio e parceria nesse processo de implementação do novo currículo.
Atenciosamente,
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1. O CURRÍCULO DE REFERÊNCIA ÚNICO DO ACRE
A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 210 preceitua o conceito de formação básica comum associada a obrigatoriedade de conteúdos curriculares mínimos para o Ensino Fundamental que assegurem a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacional e regionais.
Essa mesma obrigatoriedade está presente na LDB 9.394/1996 ao evidenciar que os currículos da Educação Básica, art. 26, devem ter uma base
nacional comum e uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade da cultura, da economia e dos educandos, a ser
complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Nos parágrafos e incisos é especificado os conteúdos que necessariamente
devem estar presentes nos currículos. Ainda no art. 26 inclui o estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. No art. 27 estabelece que esses
conteúdos curriculares devem ser escolhidos atendendo as diretrizes gerais, remetendo o seu inciso “I” ao social e ao político como valores e seu inciso “II”
as condições dos estudantes. O art. 28 estabelece, para o Ensino Rural, conteúdos e metodologias apropriadas à realidade.
Antenado com a importância do Acre, como floresta, no cenário da preservação da vida, a Resolução nº 168/2013 do Conselho Estadual de Educação
reforça a primazia da educação ambiental voltada para objetivos de sustentabilidade recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza, para tomar
decisões frente e questões científico-tecnológicas e socioambientais com base em princípios étnicos, democráticos, sustentáveis e solidários.
Em 1997 o MEC preparou e divulgou os parâmetros curriculares nacionais referentes ao Ensino Fundamental como materiais de apoio ao ensino,
precursores da Base Nacional Comum Curricular.
Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação (CNE) estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para todas as etapas de Educação Básica e
a definição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), explicitando os princípios que devem presidir os currículos e especificando as áreas do conhecimento
ou disciplinas que devem compor a BNCC. Por não esgotarem todas as responsabilidades normativas com relação aos conteúdos mínimos para assegurar
uma formação básica comum, o MEC propõe a formulação de expectativas de aprendizagem expressas na Lei do PNE em dezembro de 2010. A Lei nº 13.005
de 2014 contém as estratégias e metas, determinando que MEC e Sistemas, até o 2º ano de sua vigência, elaborem e encaminhem ao CNE propostas de
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do Ensino Fundamental, precedidas de consulta pública. A partir dessas preocupações,
consolida-se uma Base Nacional Comum assegurada pela definição de conhecimentos, explicitando os objetivos de aprendizagem e os direitos que definem
as aprendizagens essenciais, incluindo atitudes, valores e cultura. Todos esses estudos foram precursores para a construção de uma BNCC, cujo processo de
elaboração foi complexo. No dia 06 de abril de 2017, o MEC entregou ao CNE o documento construído com a participação de educadores e órgãos educacionais dos Estados, do Distrito Federal e municípios que apresenta proposições de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das etapas da
Educação Infantil e Ensino Fundamental, consolidando propostas para a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, normatizada pelo Parecer CNE/CP nº
15/2017, aprovada pela Resolução CNE/CP nº 2/2017.
Os Estados foram orientados pelo MEC a constituir um comitê de governança, bem como uma equipe de currículo, para o processo de implantação da
BNCC. Como primeira etapa do processo de implementação, o Acre revisou/reelaborou o currículo vigente em 2018. A segunda etapa, a ser iniciada em 2019,
será a de formação docente.
O processo foi coordenado pelo comitê de governança, composto por representantes do CONSED e da UNDIME, com atuação deliberativa, e pela
Comissão Estadual de Implementação da BNCC, com atuação consultiva.
O processo teve início com o estudo da BNCC e das Orientações Curriculares do Acre (2009), seguido da re/elaboração do Currículo do Estado que
resultou na versão preliminar, submetida à consulta pública em todos os municípios, a partir do mês de agosto de 2018. Essa etapa foi concluída com um
grande encontro em Rio Branco e configurou-se como um momento de discussão final das contribuições acerca do documento. Paralelo ao processo de
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consulta pública realizada nas escolas e por membros de entidades educacionais, a versão preliminar também passou por análise de especialistas, que
emitiram pareceres técnicos sobre o texto. Em dezembro de 2018, o Currículo de Referência Único do Acre foi protocolado no Conselho Estadual de Educação.
Com aprovação do documento referente à BNCC pelo CNE, o Conselho Estadual de Educação (CEE/AC), em consonância com os atos do Conselho
Nacional de Educação (CNE) fixou normas operacionais (Resolução nº 264/2018) para a implantação, implementação da BNCC no Estado do Acre, reportandose ao Regime de Colaboração como condição precípua para o currículo único, tecendo considerações orientativas sobre o currículo e as competências de
cada sistema e da escola.
Sendo de sua competência aprovar o currículo do Estado, o Conselho Estadual de Educação através da Resolução CEE Nº264/18 reafirmou objetivos
de aprendizagem e competências, vislumbrando uma educação voltada, especialmente, para, de acordo com o art. 32 da LDB, a formação básica do cidadão
mediante os incisos I, II, III e IV:
III III IV -

O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

Nesse sentido, cabe às escolas assegurar os direitos e objetivos de aprendizagem aos estudantes a fim de garantir que ao longo da educação básica
o aluno possa desenvolver as 10 Competências Gerais da Educação Básica, propostas pela BNCC:
01. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
02. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas.
03. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção
artístico cultural.
04. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
05. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e
autoria na vida pessoal e coletiva.
06. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
07. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
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08. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos
outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
09. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos,
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos
de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017)
O Currículo de Referência Único do Estado do Acre é uma proposta de ação educativa, que visa contribuir para o desenvolvimento das identidades e
habilidades cognitivas e socioemocionais dos estudantes, descritas nas 10 competências gerais e nas capacidades e habilidades dos componentes. O documento é constituído por conhecimentos relevantes e pertinentes, permeados pelas relações sociais e articulados a vivências e saberes dos estudantes.
A Resolução CEE/AC nº 264/2018 artigos 8º, permite a adoção de um currículo único para todo o Estado através do Regime de Colaboração, oficializado a partir do Termo de Adesão, conforme indica a citada Resolução em seu Artigo 9º inciso V.

2. ESCOLA E FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES
Neste tempo que vivemos, de mudanças aceleradas e de complexidades de todo tipo, a escola, como instituição social historicamente responsável
pela formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, adquire um papel de enorme relevância.
A tendência que vem se colocando há pelo menos três décadas no Brasil, e que representa um movimento comum a muitos países do mundo, indica
como principal papel da escola a garantia de formação integral para todos. Esse princípio já se anunciava na Constituição Federal, em 1988, quando a
educação foi afirmada como um direito de todos, capaz de conduzir ao “pleno desenvolvimento da pessoa, fundante da cidadania”; depois se desdobrou em
várias proposições da Lei de Diretrizes e Bases (1996), na linha geral dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), em seguida nas Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais (2013) e agora na recente Base Nacional Comum 6 Curricular (2017).
Essa tendência tem direta relação com as recomendações da Unesco, que já em 1996, por meio do Relatório Delors, produzido pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, colocava como tarefa da educação escolar criar as condições para que crianças, adolescentes e jovens possam
necessariamente aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esses quatro tipos de aprendizagem passaram a ser conhecidos
como “quatro pilares para a educação” há mais de trinta anos.
A perspectiva de formação integral pressupõe o desenvolvimento das diferentes capacidades humanas – cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas,
de relacionamento interpessoal e de inserção social – tal como indicavam os Parâmetros Curriculares Nacionais no final dos anos 1990, que hoje estão
expressas nas dez grandes competências definidas na BNCC para orientar toda a Educação Básica do país.
O compromisso com a formação integral para todos traz o desafio de construir uma proposta de educação integral, o que significa tornar a escola um
espaço-tempo para desenvolver múltiplas aprendizagens, adquirir os saberes considerados hoje necessários, ampliar os processos de letramento, conviver
de forma fraterna e fecunda com os outros.
Nesse sentido, a tarefa ética e pedagógica é oferecer todos os recursos possíveis para que os alunos não só ampliem o conhecimento do mundo, se
interessem pelas diferentes áreas curriculares, valorizem suas próprias ideias e saberes, desenvolvam a curiosidade intelectual e as possibilidades de
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pesquisa, mas também se tornem pessoas cada vez mais humanas, mais justas, mais solidárias, mais responsáveis com o planeta, mais propositiva. O
currículo escolar será, então, a forma de converter esse conjunto de ideias em propostas concretas para viabilizá-las.
Tornar realidade um currículo que afirme, de fato, a ética do cuidado; que se concretize por meio de propostas comprometidas com o desenvolvimento
integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos; que favoreça o exercício da cidadania já no presente, como estudantes; que faça da escola uma instituição
inclusiva, sustentável, contemporânea e comprometida com a equidade é uma forma de, como diria Mikhail Epstein, “educar humanos por humanos para o
bem da humanidade”.
Esse projeto social de educar para o bem da humanidade, exige compromisso, empenho, planejamento em colaboração, projetos compartilhados,
trabalho em equipe, formação continuada, apoio de parceiros e uma vigilância constante em relação aos propósitos da educação escolar. Não é um desafio
fácil, mas é o que de melhor se pode oferecer às novas gerações. Os propósitos apresentados a seguir são compromissos necessários para que a escola
assuma essa obra como sua:

2.1. Da Educação Infantil
• Fazer da instituição de educação infantil espaço de desenvolvimento progressivo das possibilidades de expressão e da autonomia, onde cada criança
possa exercer o direito de manifestar interesses, desejos, necessidades, sentimentos, vontades, pensamentos, ideias, desagrados;
• Contribuir para que todas as crianças tenham uma imagem positiva de si, ampliando a autoconfiança, identificando cada vez mais suas limitações e
possibilidades;
• Criar condições para que todas as crianças se sintam pertencentes aos grupos dos quais participam, aprendendo a respeitar as regras básicas de convívio
social, a diferenciá-las quando se tratar de espaços públicos e privados e a considerar a diversidade própria de todo agrupamento humano;
• Respeitar as diferenças individuais das crianças considerando costumes, hábitos, modos de falar, valores, crenças, origem étnica, ritmos de
desenvolvimento e aprendizagem, características e necessidades específicas, dentre outras;
• Garantir a todas as crianças múltiplas oportunidades de brincar e de se relacionar cada vez mais e melhor com as outras, possibilitando o desenvolvimento
de hábitos de autocuidado e valorização de atitudes relacionadas com higiene, alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e zelo com a aparência;
• Transformar todo espaço de convívio na instituição de educação infantil em ambiente de trabalho colaborativo e solidário, para que as crianças possam
enfrentar, sem medo, os desafios, sabendo que contam com o apoio dos adultos e das demais crianças, para darem o melhor de si em diferentes situações;
• Criar contextos que justifiquem o trabalho com todos os campos de experiências constituintes do currículo de forma adequada e ajustada à faixa etária
das crianças, de modo a possibilitar a ampliação do uso da linguagem oral e de comunicação, as interações, o brincar, dentre outros;
• Priorizar metodologias pautadas no trabalho com hipóteses, suposições que as crianças possam testar, validar ou refutar, experimentando diferentes
formas de pensar, aprender e se expressar;
• Organizar situações diárias em que as crianças – sozinhas ou em interação com as outras da mesma idade ou de idades diferentes – possam ampliar os
conhecimentos sobre si mesmas, sobre o outro e sobre o meio sociocultural ao qual pertencem;
• Criar condições que oportunizem às crianças a compreensão do mundo à sua volta usando a imaginação, a imitação, a experimentação, a brincadeira, a
observação e outros meios de apreender a realidade;
• Assegurar às crianças um período de adaptação em que sua inserção na instituição seja planejada e ajustada às suas necessidades, assegurando a
participação e interação permanentes com as famílias;
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• Preservar o sentido que têm as práticas de leitura e escrita fora da instituição de educação infantil, buscando a máxima coincidência possível entre os
objetivos do trabalho pedagógico com as atividades de ler e escrever e os objetivos que essas atividades têm socialmente.

2.2. Do Ensino Fundamental
• Fazer de cada sala de aula um ambiente de trabalho colaborativo, para que os alunos possam enfrentar sem medo os desafios colocados, sabendo que o
erro faz parte do processo de aprendizagem e que contam com apoio do professor e dos colegas para darem o melhor de si.
• Garantir o direito de expressão do pensamento e das ideias dos alunos, mesmo que divergentes das posições do professor e dos colegas, e o exercício de
discutir diferentes pontos de vista, acolher e considerar as opiniões dos outros, de defender e fundamentar as próprias opiniões e de modificá-las quando
for o caso.
• Fazer da escola um lugar de legítimo respeito aos modos de falar que os alunos trazem de suas comunidades de origem e, ao mesmo tempo, de
experimentação dos modos mais formais de uso da fala, aprendendo a adequá-la às diferentes situações de comunicação oral.
• Criar contextos – projetos, atividades de comunicação real, situações de publicação dos escritos - que justifiquem a necessidade da escrita correta e da
adequada apresentação final dos textos.
• Elaborar e desenvolver um programa de leitura na escola, articulando todas as propostas em andamento e outras consideradas necessárias, ações que
envolvam intercâmbio com os familiares e uso dos recursos disponíveis na comunidade, de 9 modo a constituir uma ampla rede de leitores que se estenda
para além do espaço escolar.
• Transformar cada sala de aula em uma comunidade de leitores que compartilhem diferentes práticas de leitura e escrita, de modo que estas possam se
tornar atividades valorizadas e necessárias para a resolução de vários problemas na escola e fora dela.
• Garantir o acesso dos alunos a diferentes portadores de texto e a textos de diferentes gêneros, bem como a participação em situações diversificadas de
leitura e escrita, tendo em conta os propósitos sociais que caracterizam estas práticas.
• Preservar o sentido que têm as práticas de leitura e escrita fora da escola, buscando a máxima coincidência possível entre os objetivos de ensino destas
práticas na escola e os seus objetivos sociais, ou seja, utilizar todo o conhecimento pedagógico para não ‘escolarizá-las’.
• Organizar uma rotina diária que viabilize o trabalho com todas as áreas do conhecimento que se constituem em componentes curriculares na escola, de
modo a favorecer e potencializar o desenvolvimento de capacidades cognitivas, físicas, afetivas, éticas, estéticas, de inserção social e de relação
interpessoal.
• Priorizar metodologias pautadas no trabalho com hipóteses, conjecturas ou suposições que os estudantes possam testar, validar ou refutar,
experimentando diferentes formas de pensar, aprender e se expressar.
• Assegurar que os alunos possam exercer os seus direitos de leitores, escritores e aprendizes das diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, como leitores,
podem fazer antecipações quando leem, formular interpretações próprias e verificar sua validade, perguntar o que não sabem, questionar as intenções do
autor, emitir opinião sobre o assunto lido. Como escritores, devem produzir textos que façam sentido, em situações de comunicação real, com tempo
suficiente para escrever e revisar conforme a necessidade, podendo solicitar ajuda quando preciso e elegendo leitores para analisar a qualidade dos
próprios textos. Como aprendizes das diferentes áreas do conhecimento, podem expressar suas hipóteses e seus saberes sobre qualquer assunto,
recebendo ajuda para fazê-lo e para avançar em seu processo de compreensão.
• Considerar os indicadores das provas externas como uma demanda contextual necessária de se tomar como referência na organização do trabalho
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pedagógico, mas não como ‘a’ razão da educação escolar, porque a função social da escola não pode, em hipótese alguma, se confundir com a tarefa
exclusiva de preparar os alunos para ‘irem bem’ nas provas externas.
Oferecer aos alunos um conjunto de conhecimentos, saberes e práticas relevantes, definido a partir de diferentes ciências e outros campos da cultura,
assim como promover a compreensão do caráter histórico, público, coletivo e mutante desses tipos de conhecimento.
Consolidar contextos institucionais apoiados nos valores de liberdade, tolerância, igualdade, verdade, justiça, solidariedade e paz, e promover a reflexão
do sentido 10 desses valores em contextos particulares.
Contribuir para que os alunos desenvolvam o sentido de pertencimento social e cívico-político.
Estimular o desenvolvimento de atitudes favoráveis de cuidado consigo mesmo e com os outros, a partir do conhecimento de práticas construtivas e de
zelo com a saúde.
Criar oportunidades para que os alunos conheçam e valorizem o patrimônio natural e cultural, tomando-os como temas de estudo em diferentes áreas
curriculares e incluindo nas propostas didáticas o acesso ao patrimônio artístico, arquitetônico, recreativo, informativo e de serviços da cidade/região.
Desenvolver propostas que, partindo do reconhecimento das situações de desigualdade no acesso aos bens materiais e simbólicos, assegurem
aprendizagens fundamentais e enriqueçam a perspectiva universal da cultura a que todos alunos têm direito, sem desqualificar ou desconsiderar suas
referências pessoais, familiares e culturais.
Estimular e ajudar os alunos a se comprometerem com sua própria aprendizagem, confiarem em seus recursos pessoais e em suas possibilidades e
desenvolverem uma adequada postura de estudante.
Promover o respeito e a valorização das atividades escolares e a prática de hábitos de estudo e trabalho, criando condições para que os alunos façam
escolhas em relação às formas de trabalho, administração do tempo, atividades a serem desenvolvidas e áreas de conhecimento a aprofundar.
Planejar instâncias que permitam aos alunos avaliar suas próprias tarefas e dos demais colegas, bem como o percurso pessoal de aprendizagem, dispondo
de informações sobre o ponto em que se encontram em relação às expectativas de alcance, para poderem analisar seus avanços e suas dificuldades.
Preservar, ao longo da escolaridade, a continuidade da experiência escolar dos alunos, identificando prioridades e estabelecendo critérios para a inclusão
de diferentes projetos que enriqueçam o trabalho pedagógico.
Equilibrar as propostas de trabalho individual e grupal, enfatizando, em todos os casos, a necessidade e importância de compromisso com a própria
aprendizagem e com a cooperação entre os pares.
Garantir a participação dos alunos no planejamento, realização e avaliação de projetos a curto, médio e longo prazo.
Constituir normas adequadas para a convivência, o trabalho escolar, o cuidado com os materiais, equipamentos e espaços comuns, zelando para que
essas normas sejam efetivamente cumpridas, com as ajudas que se fizerem necessárias.
Garantir o direito de expressão do pensamento e das ideias dos alunos, mesmo que divergentes das posições do professor e dos colegas, e o exercício de
discutir diferentes pontos de vista, acolher e considerar as opiniões dos outros, de defender e fundamentar as próprias opiniões e de modificá-las quando
for o caso.
Contribuir para que os alunos assumam responsabilidades e participem das 11 decisões coletivas, aceitando os riscos e aprendendo a partir dos erros
cometidos.
Planejar propostas específicas, relacionadas aos temas em estudo, e aproveitar situações cotidianas e acontecimentos ocasionais oportunos, para ajudar
os alunos a compreenderem as implicações de diferentes posições éticas e morais.
Organizar os tempos e espaços de trabalho que favoreçam o melhor desenvolvimento possível das propostas.
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• Promover situações que incentivem a participação dos alunos em atividades comunitárias e que lhes permitam compreender as problemáticas que afetam
os diferentes grupos de pessoas, comprometendo-os com propostas que extrapolem os limites da sala de aula e ‘ganhem a rua’: campanhas na
comunidade, correspondência com os meios de comunicação emitindo opinião sobre problemas que lhes preocupam, intercâmbio com outras instituições
etc., sempre que possível fazendo uso da Internet.
• Criar contextos – projetos, atividades de comunicação real, situações de publicação dos escritos - que evidenciem as produções dos alunos e justifiquem
a necessidade da escrita correta e da adequada apresentação final dos textos.
• Criar oportunidades para que os alunos conheçam e usem tecnologias de informação e comunicação e que desfrutem de todos os meios de acesso ao
conhecimento e bens culturais disponíveis, como bibliotecas, museus, centros de cultura e lazer, videotecas etc.

3. PROFESSORES E ESTUDANTES: PROTAGONISTAS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
Não há educação escolar, nem currículo, nem ensino sem professores e estudantes. Nesse sentido, vale aqui um destaque importante. Há hoje um
curioso ponto de intersecção que diz respeito à formação de alunos e professores: por serem desdobramentos das capacidades humanas, as mesmas competências gerais definidas pela Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica se colocam também para as propostas de formação dos professores.
Evidentemente, o desafio de tornar realidade as recomendações previstas na BNCC pressupõem implementar políticas públicas que viabilizem as
mudanças esperadas no ensino para garantir os diferentes saberes que são direitos de aprendizagem dos alunos.
As competências gerais que se pretende que os alunos desenvolvam ao longo do percurso escolar jamais serão realidade se os professores não forem
capazes de realizar um trabalho educativo que, de fato, contribua nesse sentido. E, para que isso ocorra, eles 12 próprios têm o direito à uma formação que
conte a favor do desenvolvimento de suas competências gerais. Nesse sentido, será fundamental garantir o alinhamento dos processos relacionados ao
currículo dos alunos e à formação docente.
As transformações em curso na realidade do mundo fora da escola evidentemente têm consequências em seu interior e exigem mudanças na educação. Dois efeitos dessas transformações são inequívocos e irreversíveis: o conhecimento não está mais somente na escola e os alunos não são mais os
mesmos de antes.
Os documentos curriculares produzidos nas últimas décadas convergem ao apontar a direção de algumas mudanças que não podem mais esperar. A
função da escola é outra, as intenções educativas são outras, as propostas são outras. Portanto, terão de ser outras as abordagens metodológicas e terão de
ser outros os tipos de intervenção pedagógica. É outro o papel do professor e, por isso, outros terão de ser os programas de formação. Ao professor, caberá a
mediação de propostas pautadas em uma ética do cuidado pedagógico, para promover um deslocamento radical de foco no processo educativo – do ensino
para a aprendizagem –, o que por sua vez produz um deslocamento radical no papel do professor – de transmissor de informação para mediador de aprendizagens.
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4. CONCEITOS: DIREITOS E OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM, CAPACIDADES, CONTEÚDOS,
PROPOSTAS DE ATIVIDADE E FORMAS DE AVALIAÇÃO
4.1. Conceitos para compreender o Currículo
Para compreender a abordagem apresentada ao longo deste referencial curricular, é importante para o professor compreender os conceitos mais
recorrentes ao longo deste documento. São eles:

4.2 Direitos e Objetivos de Aprendizagem
O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) estabelece que, mediante pactuação interfederativa entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
será necessário cada ente elaborar diretrizes pedagógicas e a BNCC, nas quais deverão constar direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos
estudantes ao longo da Educação Básica, isto é, o que os alunos devem saber durante a sua trajetória escolar. (BRASIL. Plano Nacional de Educação PNE/Ministério da Educação. Brasília, DF: INEP, 2014)

4.3 Competências e Habilidades
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 2017) determina que organização das áreas e das competências e habilidades considerará
os critérios de cada sistema de ensino. Para tanto, compreende-se competência a capacidade de mobilizar conhecimentos a fim de resolver problemas da
vida cotidiana. Já habilidade, o domínio sobre como resolver esses problemas reais. Neste documento, o termo competência será sinônimo de capacidade e
envolverá aspectos cognitivos e socioemociais e habilidade será sinônimo de conteúdo. (BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96,
2017.).

4.4 Conteúdos
O termo conteúdo será ancorado nos estudos de Antoni Zabala em ‘A prática educativa: como ensinar’ (1998) e será definido como tudo aquilo que
se ensina. Tomando por base este referencial teórico, os conteúdos escolares estarão divididos em quatro tipos: (ZABALA, Antoni. A prática educativa - como
ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 1998.)
01. Conteúdos factuais: aqueles que envolvem fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e que, ao serem ensinados, envolvem habilidades relacionadas à repetição, e/ou cópia, a fim de que o estudante possa memorizar nomes, localizações, códigos, fatos, números, pessoas.
02. Conteúdos conceituais: aqueles que estão relacionados conceitos, princípios, teorias e leis. É importante compreender que para o estudante desenvolver
esta habilidade é necessário saber interpretar, compreender e realizar uma elaboração pessoal do conceito. Para tanto, o professor deve propor situações
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de ensino que permitam ao educando mobilizar conhecimentos, comparar, estabelecer relações, para que a aprendizagem seja significativa e, em situações cotidianas, saiba usar o conhecimento.
03. Conteúdos procedimentais: aqueles que são aprendidos na prática e envolvem procedimentos, métodos, técnicas, habilidades e estratégias. Nem sempre
são observáveis, requerem repetição-fixação-memorização com mediação do professor para ensinar a fazer. Para aprender esse tipo de conteúdo, é
importante que sejam sugeridas situações de aprendizagem que simulem contextos reais e diferenciados, a fim de que os estudantes possam aplicar,
"testar" o que aprenderam e refletir sobre os processos envolvidos na aprendizagem. São exemplos de conteúdos procedimentais: classificar, dançar, ler,
escrever, comparar, calcular, recortar, inferir, pesquisar, dentre muitos outros.
04. Conteúdos atitudinais: são aqueles que envolvem valores, atitudes e normas e requerem conhecimento e reflexão para tomadas de decisão. Valores
serão compreendidos como princípios ou ideias éticas capazes de levar o indivíduo a emitir juízo sobre condutas. Já atitudes são predisposições relativamente estáveis dos indivíduos para agir dessa ou daquela forma, conforme os valores envolvidos na situação. E normas dizem respeito a padrões de
comportamento socialmente construídos. São exemplos de conteúdos atitudinais: responsabilidade, solidariedade, normas de trânsito, padrões de comportamento, respeito, hábitos de leitura, liberdade, justiça, ética, etc.
Ao professor, é importante destacar que as apropriações de cada tipo de conteúdo não ocorrem de maneira isolada, mas de forma inter-relacionadas.
Além disso, os conteúdos procedimentais ocorrem em maior número, pois o que verdadeiramente importa é o uso do conhecimento em situações cotidianas.
Por essa razão, os conteúdos não estarão listas conceitos, temas e informações, mas diretamente com as capacidades (objetivos), uma vez a seleção dos
conteúdos só poderá ser feita se estiver claro para o professor que capacidade o aluno desenvolverá.

4.5. As propostas de atividades
As propostas atividades são ações ou situações que favoreçam a aprendizagem do (s) conteúdo (s). Dependem das capacidades (objetivos) que o
aluno desenvolverá, do tipo de conteúdo a ser ensinado e, não menos importante, do desenvolvimento da aprendizagem do aluno no decorrer na situação de
ensino.

4.6. As atividades de avaliação
As atividades de avaliação são quaisquer atividades planejadas para avaliar se o aluno desenvolveu as capacidades (objetivos) pretendidas.
As atividades de avaliação deverão:
•
•
•
•
•
•

ser variadas e constantes;
considerar as produções dos alunos;
levar em conta os conhecimentos prévios para que possam ser comparados com os conteúdos aprendidos;
ser planejadas de modo semelhante às situações de ensino no decorrer das aulas;
estar claras;
ser reformuladas ou redimensionadas, caso os resultados de aprendizagem do aluno demonstrem que ele não aprendeu.
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Ao longo do percurso escolar do aluno, as avaliações devem ser sistemáticas, considerando todas os resultados das produções dos alunos e os
registros das observações sobre o desempenho. As produções devem ser criteriosamente analisadas, a fim de que se saiba o que o aluno aprendeu de fato
e o que talvez ainda precise ser aprendido. Além disso, o desempenho do aluno em atividades específicas de avaliação, propostas em diferentes momentos,
deverá ser analisado, a fim de que o professor possa comparar o que o aluno já sabia e o que aprendeu.
Outra consideração importante sobre a avaliação diz respeito aos diferentes instrumentos de avaliação de que o professor pode lançar mão para
observar o progresso do aluno. A prova, tradicionalmente utilizada para avaliar e mensurar o conteúdo aprendido, é eficaz em algumas situações e em outras
não. Observar se o aluno aprendeu sobre fatos e conceitos é perfeitamente possível com a prova. No entanto, não se avalia com esse mesmo instrumento,
por exemplo, o gosto por leitura ou o respeito pelos idosos.
Por fim, para avaliar de forma justa o conhecimento aprendido, convém avaliar o estudante em relação a ele mesmo, considerando o que ele sabia
antes de o professor ensinar e após o processo de ensino; avaliar o estudante em relação ao que se espera dele, ou seja, ter claras expectativas de aprendizagem previamente planejadas e definidas e comparar com seu o desenvolvimento; e avaliar os estudantes em relação a outros com as mesmas oportunidades escolares, para que possa ser verificado as capacidades e habilidades foram desenvolvidas. Caso não tenham sido, caberá ao professor mudar ou
aperfeiçoar as propostas didáticas.

5. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL,
EDUCAÇÃO RURAL, EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
5.1 Educação de Jovens e Adultos
A Educação de Jovens e Adultos – EJA no Acre deve ser compreendida não somente como uma modalidade de ensino da educação básica, mas,
sobretudo, como um processo pedagógico diferente que possibilita a criação de situações de ensino aprendizagem adequadas às necessidades educacionais
e às relações que se dão entre seus sujeitos, os quais possuem identidades, histórias e trajetórias de vida específica que 16 devem ser consideradas como
ponto de partida nos processos sociais e educativos em que estejam inseridos.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 37, alterado pela Lei nº 13.632, de 2018:
“A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”.

Daí a necessidade de todas as ações estarem fundamentadas nos princípios éticos, políticos, da flexibilidade, da autonomia e da identidade, mediante
situações de ensino que sistematizem a aprendizagem e contribuam para a integração do aluno à cultura do seu meio e do seu tempo, expressos na Resolução
nº 201/2013 do CEE/AC.
Enquanto modalidade das etapas da Educação Básica – Ensino Fundamental e Ensino Médio, a EJA possui identidade própria e deve considerar as
diversas situações, o perfil e a faixa etária dos estudantes, o tempo e espaço de seus sujeitos, podendo ainda ter organização curricular diferenciada.
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5.2 Educação Especial
A Educação Especial está respaldada pela Constituição Federal de 1988 que prescreve a educação como um direito de todos e dever do Estado e da
família, e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 9.394/96, que a define como modalidade de educação escolar e a incorpora ao
sistema de ensino.
A partir de 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC), surge um novo conceito de educação
especial, agora entendida como uma modalidade não mais substitutiva à escolarização, mas que perpassa os diferentes níveis de ensino. Essa política
organiza os serviços da educação especial tendo como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, na Educação Básica.
A partir de 2015, com o Plano Estadual de Educação houve a ampliação do público da educação especial, garantindo também o atendimento educacional especializado para os alunos com transtornos específicos de aprendizagem. Essas 17 ampliações foram consolidadas pela Resolução CEE/AC Nº
277/2017, que estabelece normas para a educação especial.
Para garantir a oferta desses serviços, a Coordenação de Educação Especial da SEE/AC conta com os centros de apoio pedagógico, responsáveis pela
formação dos professores nas áreas específicas e pela produção de recursos pedagógicos acessíveis; com as salas de recursos multifuncionais, que disponibilizam programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva; e com os
profissionais de apoio.
Nessa perspectiva, o Currículo de Referência Único do Acre, para o público-alvo da Educação Especial, será acessível, por meio de recursos, ajudas e
apoios internos e contínuos em interface com o atendimento educacional especializado, sempre que necessário.
Portanto, como garantia dos direitos educacionais, não basta que sejam ofertados os serviços de atendimento educacional especializado (AEE), mas
também, que as escolas efetivem o trabalho colaborativo entre os professores do ensino comum e os professores especializados, com vistas a assegurar o
ensino e a aprendizagem com qualidade a todos os estudantes.

5.3 Educação Rural
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), nº 9394 promulgada em 20 de dezembro de 1996 dispõe sobre princípios e objetivos,
estrutura e organização dos níveis e modalidades da Educação e do ensino, destacando, inclusive, na Educação Básica escolar, a que se realiza no campo,
com a obrigatoriedade da oferta da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio para todos.
Em 2006 o Sistema de Ensino foi reformulado pela Lei Complementar nº 162, de 20 de junho de 2006 já contemplando e especificando – no artigo
4º alínea ¨b¨ a obrigatoriedade da oferta de ensino fundamental completo para as clientelas urbana e rural, de seis a quatorze anos.
Nessa perspectiva, atualmente temos em uma única rede, distintas realidades de atendimento de escolas, organizadas de acordo com a localização
do perímetro rural, 18 escolas com: Classes Seriadas, que atende o Ensino Fundamental e Ensino Médio; Classes Multisseriadas, que reúne em um único
espaço crianças do 1º ao 5º ano, com um único professor; programas – ensino infantil – Asas da Florestania Infantil – oferta domiciliar, Asas Fundamental II
e Médio – oferta abrangendo as grandes áreas do conhecimento – modular, para atender as comunidades das áreas de mais difícil acesso.
Enquanto Modalidade de Oferta da Educação Básica, o Ensino Rural possui identidade própria e deve considerar as diversas situações, o perfil e a
faixa etária dos estudantes, o tempo e espaço de seus sujeitos, podendo ainda ter organização curricular diferenciada.
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Em meio aos desafios da Educação Rural, todas as ofertas de Ensino estão organizadas e baseadas nas Diretrizes Curriculares do Estado, além de
estarem amparadas na LDB, 9394/1996, e na Resolução CEE/AC Nº 160/2013, Capítulo I, Da Organização Escolar – Art. 2º e Art. 12 que descreve sobre a
legalidade da realidade brasileira e acriana no sentido de flexibilizar a organização a fim de que a oferta atenda a diversidade regional, metodologias diversificadas sem, contudo, descuidar da qualidade nem, sobretudo, se distanciar da filosofia da Educação Nacional.

5.4 Educação Escolar Indígena
O percurso de regulamentação da Educação Escolar Indígena no Brasil nasce com a Constituição Cidadã, em 1988. Os artigos 210 e 231 criam uma
imanente e sólida base para os direitos educacionais indígenas. Em 1991, através do Decreto Nº 26, de 04 de fevereiro, atribui-se ao Ministério da Educação
– MEC a competência para coordenar as ações referentes à educação escolar indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino e que tais ações seriam
desenvolvidas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.
O ano de 1996 representa outro importante marco. Trata-se da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº 9394, que nos artigos 78 e 79
consolida o texto constitucional e define o conjunto de obrigações formativas e de apoio técnico e financeiro dos entes federados à educação escolar nas
aldeias.
Desde a promulgação da Constituição Brasileira se vão aproximadamente três décadas e, neste período, os povos indígenas e seus movimentos
sociais foram atuantes na garantia dos direitos educacionais interculturais. Em 1999, em 2012 e 2015 o Conselho Nacional de Educação consolida resoluções
que definiram as diretrizes para a 19 organização e funcionamento das escolas indígenas, seus currículos na educação básica e a formação de professores.
No Acre, os povos indígenas lutavam por suas terras, por saúde, pela manutenção das suas culturas e pela educação. Articulados, garantiram junto
ao Conselho Estadual de Educação o reconhecimento da primeira experiência de formação docente no país que valorizava as culturas e línguas indígenas,
em 1998.
O poder público inspirou-se nas lutas dos povos indígenas e, desde o ano 2000, busca traduzir em uma política de educação, os anseios destas
populações. Atualmente, a rede estadual de ensino conta com 142 escolas indígenas instaladas em 12 dos 22 municípios do Acre, com 542 docentes e 5954
alunos de 15 povos e três diferentes famílias linguísticas, cuja matrícula é assim distribuída: 8% na educação infantil, 80% no ensino fundamental, 6% no
ensino médio e 6% na educação de jovens e adultos.
O respeito à diversidade cultural, aos projetos societários e educacionais dos povos indígenas conduz o Estado do Acre ao imprescindível tratamento
intercultural para a oferta da educação básica nas terras indígenas. Desta forma, a ação pedagógica inovadora dos docentes indígenas, a proposição de
currículos específicos, de políticas linguísticas comunitárias e a articulação da escola junto aos sábios tradicionais a transforma em um lugar onde a aprendizagem dos conhecimentos universais e dos que são internos à cada povo e aldeia se realizem.
A natureza da escola indígena articula os elementos da Base Nacional Comum Curricular, observando-se os conhecimentos universais e os indígenas,
onde os processos próprios de ensino e aprendizagem de cada cultura indígena lançam novas luzes ao conhecimento ocidental.
O direito à educação é universal e o desenvolvimento da educação escolar indígena é intercultural, pois as cosmologias indígenas, seus modos de ver
e compreender o mundo dialogam e ensinam aos modos de ver e compreender do ocidente.
Os currículos interculturais, bilíngues e específicos aos povos indígenas representam a cooperação intencional e indispensável entre os sistemas de
conhecimentos, axioma da diversidade e da educação escolar.
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6. O LUGAR DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA NA
EDUCAÇÃO ESCOLAR
A Lei 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-brasileira nas escolas, o que representa uma importante conquista,
resultado da luta de professores, pesquisadores e militantes comprometidos com o justo tratamento dessa questão na educação escolar. Para tanto, cabe à
toda escola assegurar o estudo da história da África e dos africanos, da opressão, resistência e luta dos negros no Brasil, das influências dos negros na
formação da sociedade brasileira do ponto de vista cultural, social, econômico e político.
A perspectiva é a de garantir que os alunos aprendam sobre o processo histórico que teve como característica a presença do negro no Brasil, sobre
as causas que determinaram – e determinam até hoje – as suas condições de vida e trabalho, bem como a exclusão social de grande parte da população
negra em nosso país. E, por outro lado, garantir que os alunos aprendam sobre a dimensão e riqueza da contribuição trazida pela cultura e pelo povo africano
para a formação da nossa identidade como brasileiros e para que possam, acima de tudo, desenvolver atitudes positivas e não discriminatórias em relação
não apenas aos negros, mas a todas as pessoas, quaisquer que sejam as suas características.
Segundo o que prevê a Lei 10.639/2003, esses conteúdos deverão ser trabalhados, de modo geral, em todo o currículo escolar, mas mais especificamente nas áreas de Arte, Literatura e História. Quando a escola ainda não desenvolve plenamente uma prática pedagógica nesse sentido, uma alternativa
valiosa é o planejamento de projetos interdisciplinares que favoreçam a abordagem dos conteúdos a partir de perspectivas das diferentes áreas curriculares.
O trabalho coletivo necessário para planejar e realizar projetos integrados tem sempre a vantagem de favorecer o avanço do conhecimento docente sobre os
temas e as possibilidades didáticas mais interessantes para abordá-los de maneira adequada.
Uma escola inclusiva e comprometida com a formação de todos os alunos é aquela capaz de comunicar práticas culturais e os conhecimentos historicamente produzidos que são tomados como conteúdo nas diferentes áreas curriculares e, ao mesmo tempo, é capaz de instrumentá-los para que desenvolvam valores éticos e atitudes necessárias a um convívio social fraterno, pautado na aceitação da diferença, na 21 justiça e no repúdio a qualquer forma de
discriminação.
Em março de 2008 a Lei 11.645 atualizou a Lei 10.639/2003, que obrigava o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na Educação
Básica, incluindo agora a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena em nossas escolas, tanto pública quanto privada e em todo o currículo
escolar. Estas leis alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica de 1996 e foram a ela incorporadas. É fato que história e cultura africana, afrobrasileira e indígena já eram determinadas para serem ensinadas em sala de aula desde a Constituição de 1988, que já prevê uma educação para todos e
construída por todos; assim como pelos Parâmetros Curriculares Nacionais da década de 1990, sobretudo em seus temas transversais; e até mesmo pela
própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica de 1996; porém essa previsão era feita ainda de forma muito implícita e não necessariamente obrigatória, como atualmente o é, por força de Lei. Tanto a Lei 10.639/2003 como a Lei 11.645/2008, que agora compõem o artigo 26-A da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Básica, são resultados de um longo processo de luta dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos negro e indígena.
Sabe-se que todo currículo é um palco de disputa de poderes e que todo currículo é construído a partir de escolhas, por isso este currículo optou por
uma busca de se desvincular do eurocentrismo que sempre se impôs ao sistema de ensino brasileiro, na tentativa de agregar nele outras histórias e outras
culturas, dando assim, visibilidade e valores positivos aos povos que, juntamente com os europeus, construíram o país que temos hoje.
A importância da inclusão destas culturas e histórias de maneira mais ampliada e ressignificada em conceitos e preceitos afirmativos está, entre
outras coisas, em enfrentar a forte estrutura racista presente em nossa nação e perpetuada no sistema de ensino.
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Importa notar com acuidade pedagógica que os quatro séculos de escravismo vivenciados no Brasil, contra menos de dois séculos de abolição da
escravatura deixaram marcas profundas na estrutura educacional e, de forma, especial nos currículos escolares.
A construção de uma educação antirracista e democrática é de fundamental importância. O poder público tem o dever de possibilitar às crianças,
jovens e adultos a valorização de suas raízes históricas indígenas e africanas. Neste intento, reconstruir identidades de forma otimista e empoderada, significa
desconstruir quaisquer formas de 22 racismo e inferiorização étnica alimentadas no seio das famílias ou no sistema educacional. Assim, humanizar e tornar
vívidos os valores indígenas e africanos à sociedade brasileira e acreana é mister de um currículo que trata da diversidade e da equidade entre as diferentes
etnias e coletivos culturais neste Estado que é pluriétnico e multicultural.
Levando-se tudo isto em consideração é que o currículo do Estado do Acre, em consonância com o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2013), se apresenta como
mecanismo de promoção de igualdade racial em seus diversos componentes curriculares numa viva e dinâmica busca de inclusão e reparação, na construção
de uma sociedade mais justa e equânime.

7. TEMAS TRANSVERSAIS E INTEGRADORES
Os temas transversais e integradores, que perpassam todas as áreas do currículo, ganharam relevância especialmente a partir da publicação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1997). A perspectiva era de que algumas questões sociais precisavam ser abordadas no
currículo escolar de todas as escolas do país e outras deveriam ser selecionadas conforme a realidade local.
Seguindo a tendência predominante naquele momento, a proposta para esses temas era de um tratamento transversal nas áreas curriculares afins,
muito mais compatível com sua natureza e complexidade do que seria a abordagem em uma única disciplina. Não se constituíam em novos componentes
curriculares, muito pelo contrário, mas em um conjunto de temas transversalizados, contemplado na concepção, nos objetivos, nos conteúdos e nas orientações didáticas de cada componente curricular. A transversalidade pressupõe sempre um tratamento integrado das áreas curriculares relacionadas aos temas
selecionados. As propostas foram reunidas em publicações específicas de cada um dos temas, onde se aprofundou a fundamentação metodológica.
Passadas duas décadas e, com esses subsídios todos disponíveis, na feitura da BNCC houve uma necessidade de ampliação dos temas, incluindo
principalmente: Direitos da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/199016), Educação para o Transito (Lei no 9.503/199717), Educação Ambiental (Lei no
9.795/1999, parecer CNE/CP no 14/2012 e Resolução CNE/CP no 2/201218), Educação Alimentar e Nutricional (Lei no 11.947/200919), 23 Processo de
Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso (Lei no 10.741/200320), Educação em Direitos Humanos (Decreto no 7.037/2009, parecer CNE/CP no
8/2012 e Resolução CNE/CP no 1/201221), Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena (Leis no
10.639/2003 e 11.645/2008, ́ parecer CNE/CP no 3/2004 e resolução CNE/CP no 1/200422), bem como Saúde, Vida Familiar e Social, Educação para o
Consumo, Educação Financeira e Fiscal, Trabalho, Ciência e Tecnologia e Diversidade Cultural (Parecer CNE/CEB no 11/2010 e resolução CNE/CEB no
7/201023). (BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).
No Currículo de Referência Único do Estado do Acre, a opção não foi por organizar documentos específicos por temas, visto que estão transversalizados
e integrados às habilidades e aos conteúdos nos quadros dos componentes, de modo que estes temas apareçam de forma contextualizada e ao longo de
todos os anos e componentes.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
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1. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
As crianças são mensagens vivas que mandamos para um tempo que não veremos.
Neil Postman

Após a homologação da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, deu-se início a articulação para a elaboração do currículo da
educação infantil, tendo como referência a Proposta Pedagógica para a Educação Infantil do Município de Rio Branco. Precisamente, em março de 2018,
foram indicadas pela UNDIME, três redatoras que integram a equipe de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação - SEME/Rio Branco, assim
como a coordenadora de etapa, para participarem das discussões no MEC, sobre a elaboração de um Currículo Único para o Acre, nessa etapa da Educação
Básica.
Após a primeira reunião em Brasília, considerando as orientações para a elaboração do currículo e o tempo exíguo para conclusão, chegou-se ao
entendimento de que toda a equipe de formadoras da Educação Infantil/SEME Rio Branco participaria desse trabalho.
Assim sendo, iniciou-se a análise comparativa das duas Propostas Pedagógicas (creche e pré-escola), com o que preconiza a BNCC, para em seguida
se proceder a elaboração do currículo, oportunidade em que, nos primeiros encontros, participaram 10 (dez) diretores das Instituições de Educação Infantil e
as assessoras pedagógicas da Educação Infantil/zona rural da Secretaria de Estado de Educação - SEE.
Nesse trabalho a equipe vivenciou e superou alguns desafios: a elaboração do currículo para bebês, devido estes não serem contemplados na Proposta
Pedagógica de Creche; o que considerar das Propostas Pedagógicas para o currículo, tendo em vista que estas eram reconhecidas pelos profissionais de
educação infantil do Acre como uma proposta exequível com excelentes resultados; e, em especial, a organização do currículo em campos de experiências.
A superação de todos esses desafios foi gratificante, pois instigou a equipe a estudar mais para a tomada de decisões coerentes com o que se pretende
para a Educação Infantil do Estado do Acre e o que preconiza a BNCC. Nessa etapa a parceria com a Universidade Federal do Acre, mais precisamente com o
Departamento de Educação foi de fundamental importância.
Neste sentido, o Currículo de Referência Único para o Estado do Acre traduz o resultado de um trabalho coletivo que primou por um documento de
qualidade para crianças da primeira infância (até 05 anos e 11 meses de idade), e que muito contribuirá para nortear a prática de todos os profissionais que
trabalham na Educação Infantil do Estado, reduzindo assim, as desigualdades existentes e elevando a qualidade do atendimento nessa etapa da Educação
Básica.

2. CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E INFÂNCIA
O tema Criança e Infância nunca foi tão discutido ou recebeu tanta atenção quanto nas últimas décadas. Na Idade Média, de acordo com Ariès (2011),
a consciência referente às singularidades da criança e do adulto não eram diferenciadas. Logo que as crianças adquiriam certa autonomia, ingressavam na
sociedade dos adultos, se distinguindo dos mesmos apenas pelo tamanho físico. A criança era vista como um adulto em miniatura.
As crianças, cedo eram afastadas de seus pais, passando a conviver com outros adultos, ajudando-os em suas tarefas, oportunidade de aprendizado
para uma vida integrada à sociedade, o que fazia com que passasse diretamente para a vida adulta.
As grandes transformações sociais ocorridas no século XVII – dentre elas as reformas religiosas (católicas e protestantes), fizeram com que se lançasse
um novo olhar sobre a criança e, consequentemente, sobre a sua aprendizagem. Nesse período, destacam-se também a afetividade no ambiente familiar,
que passou a ter mais importância.
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Quanto à aprendizagem que antes ocorria em espaços onde os pais tinham um papel importante, como em casa, aldeias, localidades próximas de
onde moravam, em espaços públicos nas redondezas, a criança passou a ter um outro espaço: o ambiente escolar.
Segundo Kuhlmann (2000), até o século XVIII a escola era apenas para os filhos da burguesia, mas com o surgimento crescente da indústria e os
avanços tecnológicos, aos poucos, surgem no século XIX, instituições para crianças, filhos de pais menos abastados, enquanto as instituições de cunho
filantrópico, assistencialista, ofereciam atendimento às crianças pobres, filhas dos trabalhadores em geral, cada uma a seu modo.
Diante desse quadro de desigualdades, a preocupação com o atendimento às crianças foi maior a partir do século XX, quando ocorreram mudanças
significativas no campo da educação, oportunidade em que foi lançado um novo olhar para a educação da criança e a infância. Foi se configurando também,
maior atenção quanto ao papel das instituições que a atendiam, as quais deveriam romper com a abordagem assistencialista e assumir um papel pedagógico.
Nessa perspectiva, as concepções de criança e infância foram se constituindo ao longo dos anos e sofrendo modificações conforme as transformações
sociais, econômicas, políticas e a evolução dos saberes científicos. Nesse sentido, ainda como resultado das mudanças ocorridas, estudos contemporâneos
e as modificações sofridas no século XX, fizeram com que um novo olhar fosse lançado sobre a criança, que é o de reconhecê-la como um ser social pleno e
histórico, capaz de agir e modificar o meio em que se encontra, dando-lhe sentido.
No Brasil, ao longo dos anos, com a luta de educadores, especialistas e movimentos sociais, as instituições de Educação Infantil se fortaleceram e
várias concepções constituíram essa etapa da Educação Básica. A Constituição Federal de 1988 e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional Nº 9394/96, estabelecem o direito às crianças de ingressarem numa instituição de Educação Infantil de qualidade com identidade própria, compondo-se como espaço eminentemente educativo.
A proposta de currículo ora explicitada, assume a concepção de criança como pertencente a uma família, que faz parte de determinada cultura, em
determinado momento histórico e, portanto, um sujeito histórico e de direitos.
Face a isso, é importante marcar o porquê da utilização do termo “criança” e não “aluno”. A ideia corrente é que o uso dos termos “criança” ou “aluno”
não implica na concepção da ação educativa, vez que geralmente são utilizados como sinônimos. No entanto, sabe-se que faz toda a diferença na implementação de uma proposta educativa que considere a concepção de criança compreendida na Educação Infantil.
De acordo com Barbosa (2009), o ingresso das crianças na instituição de Educação Infantil, na maioria das vezes, a depender da proposta educativa
implementada, faz delas, “alunos”, os quais são reduzidos “às suas cabeças”, ou seja, a ação educativa tem como foco o desempenho cognitivo, enquanto a
mente e as emoções são desconsideradas, como se fossem descoladas do corpo, ignorando “a presença viva, real e autêntica das crianças que vivem através
de pensamentos – palavras – corporeidade” e por meio das interações sociais que vivenciam com seus pares, outras crianças e adultos.
Sabe-se que as crianças têm um jeito de ser muito peculiar, são ativas, curiosas, capazes, têm a brincadeira como parte intrínseca à sua ação,
elaboram e experimentam suas hipóteses sobre o mundo físico e social, possuem diversas linguagens e se colocam intensamente em suas ações, buscando
compreender o mundo e a si mesma e, com isso, aprendem e se desenvolvem.
Esse modo de ser da criança não pode ser circunscrito a um papel predeterminado, vez que “para ser aluno, na concepção que tem sido hegemônica
nas práticas escolares, a criança precisa negar seu corpo, cuja multidimensionalidade precisa ser esquecida, ou intencionalmente controlada” (BARBOSA,
2009, p. 27).
Diante disso, percebe-se que essa ideia não é coerente com a concepção de criança concebida na Educação Infantil. Por essa razão é que após
estudos e debates de especialistas e educadores se construiu a ideia de que, ao invés de “aluno”, o termo mais adequado a ser utilizado é criança, vez que
“aluno pode ser apenas um dos papéis sociais” vivenciado por ela e, também por “jovens e adultos” (BARBOSA, 2009, p. 26).
Outro aspecto que merece reflexão é o porquê dos termos “educação” e não “ensino”. Os termos “educação” e não “ensino” são caros para os
profissionais que atuam com as crianças da primeira infância, por compreender que a Educação Infantil, para se constituir como primeira etapa da Educação
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Básica, foi fruto da intensa luta para que as instituições tivessem sua organização e funcionamento voltados para a dimensão educativa, concebendo a
criança considerando suas necessidades e especificidades no processo de descoberta do mundo. Dessa maneira, educação é o termo mais adequado, visto
que é bem mais amplo e, por isso, contempla o que se preconiza na concepção do trabalho com a criança; enquanto ensino, é restrito, deixando transparecer
somente o aspecto cognitivo.
De acordo com Didonet (2009, p. 20), educar a criança significa o favorecimento “[...] à formação da personalidade, à construção e apropriação
consciente dos valores mais caros à humanidade, à formação de hábitos e atitudes individuais e sociais, à integração na sociedade, à construção de conhecimentos, à aprendizagem, enfim, ao desenvolvimento [...]” de capacidades cognitivas, físicas, afetivas, éticas, estéticas, de inserção social e de relação
interpessoal, as quais são desenvolvidas harmônica e integralmente. Face a isso, se considera que o termo educação é o que melhor responde aos propósitos
da Educação Infantil e, sendo assim, é o mais adequado a ser utilizado nessa etapa da Educação Básica.

3. PROPÓSITOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Os propósitos da Educação Infantil são os compromissos que cada instituição de Educação Infantil precisa assumir a fim de garantir aos bebês,
crianças bem pequenas e crianças pequenas, a ampliação do universo de suas experiências, conhecimentos, capacidades e aprendizagens previstas, criando
as condições necessárias para que o currículo se efetive. São eles:
• Fazer da instituição de educação infantil espaço de desenvolvimento progressivo das possibilidades de expressão e da autonomia, onde cada criança
possa exercer o direito de manifestar interesses, desejos, necessidades, sentimentos, vontades, pensamentos, ideias, desagrados;
• Contribuir para que todas as crianças tenham uma imagem positiva de si, ampliando a autoconfiança, identificando cada vez mais suas limitações e
possibilidades;
• Criar condições para que todas as crianças se sintam pertencentes aos grupos dos quais participam, aprendendo a respeitar as regras básicas de convívio
social, a diferenciá-las quando se tratar de espaços públicos e privados e a considerar a diversidade própria de todo agrupamento humano;
• Respeitar as diferenças individuais das crianças considerando costumes, hábitos, modos de falar, valores, crenças, origem étnica, ritmos de
desenvolvimento e aprendizagem, características e necessidades específicas, dentre outras;
• Garantir a todas as crianças múltiplas oportunidades de brincar e de se relacionar cada vez mais e melhor com as outras, possibilitando o desenvolvimento
de hábitos de autocuidado e valorização de atitudes relacionadas com higiene, alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e zelo com a aparência;
• Transformar todo espaço de convívio na instituição de educação infantil em ambiente de trabalho colaborativo e solidário, para que as crianças possam
enfrentar, sem medo, os desafios, sabendo que contam com o apoio dos adultos e das demais crianças, para darem o melhor de si em diferentes situações;
• Criar contextos que justifiquem o trabalho com o currículo de forma adequada e ajustada à faixa etária das crianças, de modo a possibilitar a ampliação
do uso da linguagem oral e de comunicação, as interações, o brincar, dentre outros;
• Priorizar metodologias pautadas no trabalho com hipóteses, suposições que as crianças possam testar, validar ou refutar, experimentando diferentes
formas de pensar, aprender e se expressar;
• Organizar situações diárias em que as crianças – sozinhas ou em interações com outras da mesma idade ou de idades diferentes – possam ampliar os
conhecimentos sobre si mesmas, sobre o outro e sobre o meio sociocultural ao qual pertencem;
• Criar condições que oportunizem às crianças a compreensão do mundo à sua Volta usando a imaginação, a imitação, a experimentação, a brincadeira, a
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observação e outros meios de apreender a realidade;
• Assegurar às crianças um período de adaptação em que sua inserção na instituição seja planejada e ajustada às suas necessidades, assegurando a
participação e interação permanentes com as famílias;
• Preservar o sentido que têm as práticas de leitura e escrita fora da instituição de educação infantil, buscando a máxima coincidência possível entre os
objetivos do trabalho pedagógico com as atividades de ler e escrever e os objetivos que essas atividades têm socialmente.
Para que a instituição de Educação Infantil possa se constituir e se consolidar como um lugar de aprendizagem e de produção de conhecimento para
todos, é preciso que se converta em um contexto propício para relações interpessoais solidárias, trabalho coletivo e desenvolvimento profissional contínuo,
apoiado no estudo, na reflexão sobre a prática, na discussão de situações problema e na investigação de questões relevantes para a comunidade escolar.
Nesse sentido, o planejamento do trabalho educativo deve considerar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento – conviver, brincar, participar,
explorar, expressar e conhecer-se – os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais estão conectados por meio dos
eixos estruturantes – interações e brincadeiras.

4. A ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA NA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A família é, para a criança, a primeira fonte de informação sobre o mundo. É na relação com a família – principalmente com a mãe – que a criança
adquire saberes sobre a língua que se fala, os hábitos de higiene e de alimentação, a forma de morar, os valores e preferências de seu grupo social, as normas
de convívio. É por meio do grupo familiar que ela entra em contato com os usos e costumes da comunidade em que passa a viver quando nasce.
Ela se sente segura quando vê à sua volta o que costuma encontrar: alguns objetos e pessoas com quem tem familiaridade. Conforme vai crescendo,
alguns aspectos do processo de socialização, ao lado do ambiente familiar, ficam por conta de uma instituição diferenciada: a Instituição de Educação Infantil.
A chegada pela primeira vez à Instituição de Educação Infantil implica em ansiedade, alegria, tensão, choro, medo e o contato com um ambiente novo,
espaços diferentes, muitas crianças, algumas sorridentes, outras chorosas. A entrada na creche ou na pré-escola pela primeira vez é o momento em que a
criança ingressa em um meio social mais amplo, desligando-se, durante parte do dia, do ambiente familiar, onde viveu quase que exclusivamente até então.
Defronta-se com novas questões de sociabilidade e terá que se relacionar com seus semelhantes ― as outras crianças da turma e da instituição ― e com elas
aprender a conviver, dividir brinquedos e materiais, passar junto boa parte do tempo.
Durante o período de adaptação as crianças podem reagir de várias maneiras, pois para algumas é muito forte separar-se da mãe, mesmo que
momentaneamente. Algumas das prováveis reações são: chorar, ficar muito calada, agredir os colegas, ficar muito agitada, recusar-se a vir à creche ou à
escola, comer, dormir, brincar, participar das atividades, a separar-se dos seus objetos de apego como chupetas, brinquedos e paninhos, evitar ir ao banheiro,
resistir em separar-se da mãe ou de quem a traz, ficar apática e até mesmo ficar doente seguidamente. É preciso acolher estas diferentes formas de reagir,
entender que elas são naturais no processo de adaptação, não rotular a criança a partir da reação que ela tem, tendo sempre uma atitude de acolhimento. É
necessário ter atitudes que ajudem a promover a autoconfiança da criança, como dialogar com elas, explicar o que farão durante o dia, incentivá-las a
expressarem seus sentimentos e legitimá-los.
Ao ingressar na Instituição de Educação Infantil, as reações são diversas e exigem dos educadores e, especialmente do professor ou da professora,
um olhar atento e sensível. Quando as crianças choram, nem sempre significa dizer que elas não queiram ficar, por outro lado, tem àquelas que não choram,
ficam quietinhas, mas estão inseguras, amedrontadas e não querem permanecer naquele lugar. Tem ainda àquelas que chegam com autonomia e tranquilidade, procurando brincar, sentindo-se donas do espaço e, nesse caso, geralmente a mãe é quem chora. Isso nos faz inferir o quanto esse momento é delicado
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para todos e, especialmente para criança, que pela primeira vez está se desligando momentaneamente do grupo social em que faz parte, o qual é muito
significativo para ela.
É importante ter um olhar sensível para a reação das crianças e também para forma de reagir das famílias, considerando o medo e insegurança que
sentem ao deixar o filho com um estranho num ambiente novo. Enfim, a família também deve ser incluída no acolhimento, participando das atividades e
assim, tendo a oportunidade de superar esse desafio que ora se coloca, adquirindo segurança e confiança para deixar seu filho com tranquilidade, ressaltando
que que essa transição também vale para as crianças que saem da creche e ingressam na pré-escola.
É importante o professor ou a professora observar as características da criança, seu jeito de ser e de se relacionar com o novo ambiente, a maneira
como interage com seus pares e com as pessoas que dela cuida e educa. É preciso respeitar o ritmo de cada criança, bem como suas manifestações de
medo, ansiedade e insegurança.
Nesse período, é imprescindível garantir um clima de acolhimento para que a criança se sinta segura e confiante ao enfrentar o desafio de conviver
em um novo espaço, com outros adultos e outras crianças que não conhece, para que possa desfrutar adequadamente das novas experiências. Para garantir
esse clima, é importante promover atividades com os familiares (convidados a permanecerem com as crianças durante o período de adaptação), brincadeiras
para integração de todos, passeios pelas dependências do prédio, uma rotina especial para o período, organizada com o intuito principal de favorecer, de fato,
a adaptação das crianças e a constituição de vínculos afetivos que sirvam de suporte para o convívio nos dias vindouros.
Portanto, é necessário tomar uma série de decisões da maior importância: em que horário será a entrada das crianças na creche/escola e quanto
tempo será dedicado para a acolhida, onde se realizará, quem a fará, como acontecerá, quais as propostas e intervenção mais pertinentes, quais os tipos
mais adequados de organização da turma, que informações e orientações são fundamentais aos familiares, se será usado algum tipo de instrumento para se
comunicar por escrito com eles (caderneta de comunicação creche/escola-família, agenda ou outros), quando for necessário trocar alguma informação ou
aviso importante.
Convém observar atentamente para conhecer os estilos e as diferentes maneiras de agir dos familiares, para na medida do possível, buscar formas
de envolvê-los. Quando eles sentem que a sua maneira de tratar os filhos é compreendida e respeitada por todos que trabalham na instituição, ficam mais
confiantes, e essa confiança também contribui, de forma indireta, para o processo de adaptação.
Ao receber a criança é conveniente também oferecer diferentes possibilidades de experiências para que ela possa escolher livremente a que quiser.
Esse tipo de organização, aberta e flexível, tem ainda a vantagem de favorecer a participação dos familiares.
Quando o espaço está organizado em ‘cantinhos’ e, ao chegar, a criança pode fazer escolhas de onde quer ficar e do que quer fazer, a adaptação na
instituição fica bastante favorecida, ainda mais se, de início, os familiares estiverem com ela. Progressivamente, à medida que ela vai se sentindo mais segura
e tranquila na instituição, já não necessitará que a família esteja tão presente, nem que a ajude a se integrar.
Geralmente, a maioria dos familiares não se sente confortável e não sabe muito o que fazer na chegada à instituição, além disso, sente muita
dificuldade ao se despedir do filho – não sabe o que dizer, como dizer, tanto que algumas crianças que chegam tranquilas, sem choro, o fazem durante a
despedida. Isso é tão forte para as famílias, que por vezes, saem precipitadamente ou às escondidas para que a criança não chore ou fique inquieta e
desorientada. Os familiares de crianças com deficiência específicas, geralmente também não sabem como agir e, por insegurança, omitem informações ou
sobrecarregam, especialmente o professor ou a professora com recomendações excessivas ou desnecessárias. Nestas ocasiões, é fundamental a orientação
dos educadores quanto à maneira mais adequada de proceder.
É preciso explicar aos familiares (em reunião anterior para discutir o ingresso da criança na instituição) os objetivos educativos do momento da adaptação e apresentar a eles algumas estratégias de atuação, para que o processo fique mais fácil para todos. Quando se percebe que eles não estão conseguindo
agir da melhor forma, é o caso de ajudá-los a se sentirem mais à vontade para oferecerem as ajudas que as crianças necessitam.
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Algumas observações sobre o processo de adaptação/acolhimento das crianças que precisam ser consideradas:
Apesar de não haver dúvidas sobre a importância e a atenção que se deve dar ao período de adaptação, em virtude do que ele representa na vida das
crianças, se faz necessário mobilizar a competência técnica e a afetividade como fio condutor do que será propiciado a elas, especialmente, durante esse
período, que como sabemos ele se estende durante todo o ano, quando novas crianças ingressam, após as férias, feriados prolongados, mas consideramos
que, o momento de maior tensão é mesmo no início do ano letivo.
Ainda que os professores digam que estão acostumados com o processo de adaptação, a falta de ajuda e parceria, o choro das crianças durante muito
tempo e diariamente, somados a cobrança - que muitas vezes acabam tendo, caso a adaptação demore a acontecer - geram ansiedade e estresse que
prejudicam esse processo das crianças, das famílias e dos próprios professores, ainda que a situação seja conhecida e já vivenciada por eles algumas ou
muitas vezes.
É importante destacar que o processo de adaptação não depende exclusivamente da criança, mas também da maneira como ela é acolhida. Quanto
mais houver preocupação em garantir a ela bem-estar ― conforto físico e emocional, amparo, afeto, melhor será a qualidade do acolhimento que, por sua vez,
garantirá a qualidade do referido processo.

5. EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) considera a educação inclusiva como “um paradigma
educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à
ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. ”
O acesso, a participação e a aprendizagem das crianças, público alvo da educação especial nas instituições educativas, se traduz como objetivo dessa
Política. Assim, em conformidade com esse objetivo, a educação inclusiva pressupõe a escola como espaço que acolhe, reconhece e valoriza as diferenças
individuais de todas as crianças, contrapondo-se a qualquer prática de preconceito, discriminação e exclusão.
Sendo assim, as instituições de educação infantil devem caracterizar-se como o ambiente mais oportuno para a garantia legal do direito de ser diferente, em virtude das experiências de aprendizagens que são construídas neste segmento.
Em se tratando, especificamente, de crianças com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla), transtorno do espectro autista (TEA) e altas
habilidades/superdotação, é necessário organizar e viabilizar condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e de acessibilidade, objetivando a
otimização do processo de eliminação de barreiras, para que possam aprender, se desenvolver, conviver, viver frustrações e lidar com suas limitações, mas
também, conhecer suas possibilidades.
Conforme Carvalho (2010), assegurar que tais capacidades práticas e socioemocionais sejam, efetivamente, consolidadas durante o percurso de
aprendizagem das crianças, requer de todos os envolvidos no processo educacional, a compreensão de que o direito à educação não quer dizer que todos
vão ser educados da mesma maneira, mas sim, individualmente serão reconhecidos e valorizados nas suas características pessoais, bem como assistidos
nas suas necessidades individuais.
Nesse sentido, a inclusão rompe com o paradigma histórico de ser humano ideal, gerando, por vezes, insegurança e tensão tanto para os profissionais
que atuam na educação infantil como para os familiares. Isso acontece porque “todo o aparato da cultura humana está adaptado à organização psicofisiológica normal da pessoa” (VYGOTSKY, 2011, p. 35).
O ingresso de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas com deficiência e/ou com necessidades educacionais específicas nas instituições
de educação infantil é uma realidade que exige mobilização não só da família, mas sobretudo, de profissionais que atuam nessas instituições, em parceria
38

com profissionais da educação especial (professor do atendimento educacional especializado (AEE), professor mediador, professor bilíngue, cuidador pessoal,
entre outros). Tal parceria deve objetivar que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se)
sejam assegurados, contribuindo assim, para a superação de preconceitos e medos de lidar com as diferenças.
Nesse sentido, a Educação Especial, numa perspectiva inclusiva, tem evidenciado essa necessidade de mobilização coletiva, pois potencializa o resultado e a eficácia de suas ações, resultando em momentos gratificantes de crescimento para todos os envolvidos. Dessa forma, para que o trabalho coletivo
aconteça, é necessário que todos participem, demonstrando compromisso, responsabilidade, capacidade de pensar e agir em conjunto, cabendo a cada um
atuar de acordo com o seu papel.
Ainda, através dessa ação conjunta, em que todos os envolvidos no processo educacional devem vislumbrar a recriação de um projeto educativo
inclusivo, que só é possível quando há o reconhecimento de que as crianças com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas são capazes de
aprender dentro de suas possibilidades, desde que lhes sejam criadas as oportunidades de aprendizagem, é que será possível superar as barreiras (sejam
estas intrínsecas ou extrínsecas ao indivíduo) para que a inclusão dessas crianças aconteça de fato, e de direito.
Limitações e dificuldades decorrentes da deficiência não são sinônimos de impossibilidade. É preciso reconhecer que as crianças com deficiência
e/ou necessidades educacionais específicas são potencialmente capazes de aprender. Diante disso, criar e garantir oportunidades de aprendizagem é um
desafio a ser posto em prática para que elas possam participar de todas as atividades, sejam coletivas ou individuais, e serem respeitadas na integridade de
seu desenvolvimento e na sua maneira singular de aprender.
Sendo assim, uma boa mediação pedagógica faz toda a diferença no processo de organização de trajetórias para se chegar a aprendizagem, pois a
finalidade dessa mediação deve estar no processo de aprendizagem (potencialidades, avanços, conquistas, dificuldades e possibilidades), precisando ser
acompanhado pelo professor ou pela professora, que com clareza e intencionalidade pedagógica, deve criar condições e fazer uso de estratégias que correspondam aos objetivos estabelecidos, para que possam ser alcançados.

6. O QUE É IMPORTANTE CONSIDERAR
Para que a Instituição de Educação Infantil se constitua espaço educacional inclusivo, de fato, e de direito, é necessário reconhecer que:
• a educação é um direito de todos, e sendo assim, não pode recusar matrícula de crianças deficientes e/ou com necessidades educacionais específicas,
sob o pretexto de não estar preparada e/ou não saber como lidar com as diferenças;
• a acessibilidade (espaço físico, proposta pedagógica, relações interpessoais, comunicação, materiais pedagógicos...) é uma condição para a equiparação
de oportunidades;
• as instituições de Educação Infantil precisam organizar-se para que todas as crianças possam ser reconhecidas e valorizadas, independentemente das
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, dentre outras;
• a inclusão não é, única e exclusivamente, responsabilidade da Educação Especial, mas de todos os profissionais que atuam nas creches e nas pré-escolas,
dos familiares e da comunidade em geral;
• a organização de uma proposta pedagógica que favoreça a aprendizagem deve promover a igualdade de oportunidades e valorizar as diferenças;
• todas as crianças, com ou sem deficiência, possuem particularidades e são capazes de aprender, dentro de suas possibilidades;
• cada sujeito é único, sendo assim, crianças com uma mesma deficiência podem ter necessidades educacionais completamente diferentes;
• o planejamento deve prever adequação e flexibilização, com vistas à participação efetiva das crianças com deficiências e/ou com necessidades
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educacionais específicas, em todas as atividades, oportunizando experiências cognitivas, sensoriais, ambientais, afetivas e emocionais;
• o trabalho pedagógico precisa ser redimensionado, fortalecendo e consolidando práticas pedagógicas inclusivas, e consequentemente, intervenções
pedagógicas eficazes, que atendam as demandas de interesses e necessidades de aprendizagem de todas as crianças;
• para a concretização do processo de inclusão, que envolve novos saberes e práticas é necessário desenvolver e/ou intensificar ações e responsabilidades
compartilhadas entre profissionais que atuam nas instituições de educação infantil e profissionais da educação especial, já que essa articulação deve
acontecer para que, também, crianças com transtornos funcionais sejam assistidas em suas necessidades educacionais (meta 4);
• a formação inicial e/ou continuada subsidia e fomenta discussões de natureza teórico-prática que podem contribuir para uma ação docente inclusiva;
• é importante garantir e fortalecer parceria intersetorial (educação, saúde, assistência social, instituições de proteção à infância, entre outras), com o
objetivo de potencializar as ações educativas.

7. ALGUMAS IMPLICAÇÕES PRÁTICA SUGERIDAS
Quando o assunto é planejamento das atividades é comum alguns questionamentos: Como ensinar ‘essas’ crianças? Que práticas adotar? As experiências são as mesmas para todas as crianças? Qual intervenção pedagógica é mais adequada? Como verificar a aprendizagem?
É na perspectiva de responder a tais questionamentos, que a reflexão do saber e do fazer se configura como processo de ressignificação da prática
docente. Ressignificar tal prática não é uma tarefa fácil, já que a mesma deve ser inclusiva. Esta ação requer do professor ou da professora conhecimentos
que orientem para um planejamento com caráter flexível, com foco na equidade dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças.
Sendo assim, para atender às diferenças individuais dos bebês, crianças bem pequenas e criança pequenas com deficiência e/ou com necessidades
educacionais específicas, torna-se imprescindível flexibilizar o processo de aprendizagem e desenvolvimento, para que todos tenham o pleno acesso ao
currículo em condições de igualdade de oportunidades.
Mas, em se tratando do contexto educacional inclusivo, que flexibilização é essa? Trata-se de alterações e/ou modificações no processo educacional
(objetivos, conteúdos, estratégias, recursos, tempo, espaço, entre outros aspectos), quando necessário, com a finalidade de responder às necessidades
individuais da criança, como sujeito da ação educativa.
Portanto, para garantir um currículo acessível a todos implica assegurar o direito à diferença, rompendo assim, com princípios educacionais homogeneizadores de que são necessários currículos paralelos e certas atividades (descontextualizadas), que não estão coadunadas com o propósito dos campos de
experiências, como preconiza a BNCC.
Nesse sentido, são descritas, a seguir, algumas orientações que podem nortear o trabalho nas instituições de educação infantil:
• é preciso criar oportunidades para que os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas com deficiência e/ou necessidades educacionais
específicas participem das mesmas atividades e rotinas proporcionadas aos seus colegas. As atividades devem ter começo, meio e fim e quando
necessário, devem ser adaptadas à possibilidade de comunicação, compreensão e ação da criança;
• as flexibilizações das atividades podem ocorrer nas seguintes dimensões: qualidade/quantidade de mediações, organização de espaços que possam
facilitar a aprendizagem, objetivos, metodologias, tempo, recursos e forma de coletar informações sobre a aprendizagem;
• é importante conhecer a criança (suas características cognitivas, interesses, necessidades e limitações), antes de adotar qualquer flexibilização. Identificar
o que ela já sabe fazer sozinha e/ou com ajuda, e o que ainda precisa aprender, é um bom começo para se avaliar as potencialidades e dificuldades.
Assim, saber qual é o foco da necessidade educacional específica, é, sem dúvida, o ponto de partida para o desenvolvimento de práticas educacionais
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inclusivas;
• trocas significativas de aprendizagem acontecem entre todas as crianças. Nesse sentido, as que têm deficiência e/ou necessidades educacionais
específicas devem participar de atividades em grupo;
• para sondar as aprendizagens adquiridas é necessário manter a coerência com as adaptações realizadas, utilizando-se de vários meios e selecionando
aqueles que proporcionem maior número e qualidade de informações acerca do desempenho da criança.
Essas são orientações gerais, que por si só, não respondem as questões iniciais frente à complexidade do trabalho que vai envolver os bebês, crianças
bem pequenas e crianças pequenas com deficiência e/ou com necessidades educacionais específicas. Assim, para subsidiar a prática dos professores, este
documento apresenta em sua bibliografia um referencial acerca da Educação Especial numa perspectiva inclusiva.

8. CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Base Nacional Comum Curricular preconiza dez competências gerais para toda a Educação Básica, que na Educação Infantil se convertem em
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais devem estar presentes durante toda essa etapa, considerando as experiências vivenciadas pelas
crianças. São eles:
•
•
•
•
•
•

Conviver;
Brincar;
Participar;
Explorar;
Expressar;
Conhecer-se.

Esses direitos devem ser concretizados com as crianças durante as experiências vivenciadas por elas no cotidiano da instituição. Para isso, o professor,
a professora devem considerá-los no planejamento, na elaboração da rotina, na organização dos espaços, na disposição dos materiais a serem utilizados
pelas crianças, no encaminhamento das experiências e todas as atividades vivenciadas pelas crianças no dia a dia da instituição, lembrando sempre que
esses direitos estão diretamente conectados aos eixos estruturantes da Educação Infantil – Interações e Brincadeiras, aos campos de experiências e aos
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
É importante que durante o planejamento os coordenadores pedagógicos, juntamente com o professor, a professora, tenham um olhar consciente
sobre o que está sendo oferecido às crianças, refletindo sempre quais os direitos que estão presentes nas experiências a serem vivenciadas por elas, ter claro
quais os que estão sendo assegurados. Pode ser que nem todos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento sejam contemplados numa única experiência,
e nesse sentido, é importante verificar quais estão sendo considerados ou não, tendo o cuidado para que os demais sejam privilegiados na sua continuidade.
Numa situação de brincadeira, por exemplo, todos os direitos são assegurados, numa única experiência.
As interações e a brincadeira, eixos estruturantes da BNCC da Educação Infantil, devem permear as experiências propostas às crianças, nas diversas
situações, tendo em vista os diversos campos de experiências. Por meio da brincadeira, nas interações com seus pares, crianças maiores e adultos, elas
constroem e apropriam-se de conhecimentos; aprendem a se relacionar; conhecem a si mesmas e ao outro; fazem descobertas; testam suas hipóteses;
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refutam algumas, reafirmam outras; desenvolvem a linguagem e enriquecem o vocabulário, constroem sentimento de pertencimento ao grupo, dentre outros.
A vivência de experiências oportuniza às crianças momentos de aprendizagem e desenvolvimento de forma lúdica, significativa e prazerosa.
É importante ressaltar que o currículo da Educação Infantil a partir da BNCC é constituído por cinco Campos de Experiências – O EU, O OUTRO E O
NÓS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES – o que consideramos positivo e adequado para uma prática educativa com as crianças da primeira infância, vez que favorece
um trabalho mais livre, mais lúdico, propiciando observar/perceber a criança no momento da experiência.
Sem a pretensão de formular um conceito pronto sobre Campos de Experiência, explicita-se algumas considerações possibilitando aos profissionais
dessa etapa da Educação Básica, vislumbrar a prática educativa, ao tempo em que será instigado a buscar maior aprofundamento.
A organização do currículo em Campos de Experiências, ressalta a experiência, coloca a criança no centro do projeto educativo, a qual assume o
protagonismo da ação no momento da experiência e é concebida como um ser capaz e ativo. Nessa perspectiva considera-se suas singularidades, ao tempo
em que é propiciado a continuidade progressiva das aprendizagens e desenvolvimento, tendo em vista que um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento
não é circunscrito a um único Campo de Experiências, mas pode estar presente em vários campos. Dessa forma, eles se inter-relacionam, inter complementam.
Para tanto, o professor, a professora, enquanto mediadores por excelência da ação educativa, devem ainda ter a conduta de escuta, precisam estar
abertos para “acolher, valorizar e estender a curiosidade, as explorações, as propostas trazidas pelas crianças, devendo criar oportunidades para as aprendizagens de modo a favorecer a organização daquilo que as crianças vão descobrindo”. Ao mesmo tempo em que escutam e acolhem a proposta da criança,
os profissionais devem promover a tomada de decisão, oportunizar a iniciativa, as interações com seus pares, crianças maiores e adultos, possibilitando
assim, a construção da identidade e autonomia.
Assim, acredita-se que a prática educativa na primeira infância, sob o olhar aqui explicitado, contribua significativamente para um novo projeto educativo, tendo como referência a formação de crianças ativas, mais participativas, capazes, colaboradoras, solidárias e felizes, exercendo especialmente, o
direito de brincar, experienciar, aprender e se desenvolver.

9. A PROFESSORA, O PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantil, a professora, o professor enquanto mediadores das aprendizagens e desenvolvimento das crianças, conjugam em sua prática
pedagógica as dimensões do cuidar e do educar como duas faces de uma mesma ação educativa, cabendo a estes ter um “olhar atento para as crianças, o
qual significa: olhar sensível, olhar que espera, olhar cuidadoso, que antecipa, prevê, planeja e organiza” (ORTIZ E CARVALHO, 2012, p.173).
À professora, ao professor cabe a tarefa de estar presente, escutar e acolher o que a criança expressa, oportunizando a vivência de experiências
enriquecedoras, privilegiando as interações e a brincadeira e fazendo as intervenções necessárias para que ela construa, amplie conhecimentos, aprenda e
se desenvolva plena e satisfatoriamente.
Ao refletir sobre a prática educativa, o currículo, o planejamento das vivências, a organização dos espaços, pensando nos materiais a serem utilizados
pelas crianças, o olhar dos profissionais e, especialmente dos professores, deve ter como foco a faixa etária das crianças, conhecer sobre o desenvolvimento
infantil, acreditar em suas capacidades (observação das crianças) e considerar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar,
explorar, expressar e conhecer-se) para que possam propor a vivência de experiências significativas, enriquecedoras e propiciadoras da evolução de todas as
crianças, acompanhando e avaliando cada uma, na medida de si mesma, devendo ainda considerar princípios que, necessariamente, envolvem as experiências, quais sejam: a ludicidade, a continuidade e a significatividade.
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É oportuno considerar que, os professores de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas não se preparam para “dar aula”, mas planejam
para oportunizar a vivência de experiências que favoreçam o seu desenvolvimento. As interações e a brincadeira devem permear as experiências propostas
às crianças nas diversas situações, tendo em vista os diversos Campos de Experiências.
É importante ressaltar que, a concretude do novo currículo para Educação Infantil coloca desafios significativos aos profissionais no que se refere a
sua estrutura, à concepção da prática educativa, o olhar para si mesmo – a forma como encaminhará as experiências, o olhar para as crianças, para o
planejamento, dentre outros. Para superá-los é necessário fazer investimento pessoal na própria formação, buscando maior aprofundamento acerca dessas
questões, sendo o trabalho coletivo uma ação importante para superação das dificuldades e a construção de uma prática educativa colaborativa.
Neste sentido, potencializar uma prática educativa que atenda às necessidades e especificidades das crianças em cada etapa de desenvolvimento,
se faz necessário o olhar atento para as crianças durante suas vivências, o qual deve se traduzir no aprimoramento da prática educativa. Esse olhar atento,
é aquele que acolhe, aquele que espera, olhar que antecipa, prevê, planeja, organiza, olhar que conhece, envolve, oferece afeto, que coloca limites, dá
segurança, indica caminhos ... é um olhar de quem acompanha, reflete, avalia e propõe, conforme mencionado anteriormente.
Nesse contexto, a instituição de Educação Infantil tem um papel fundamental na implementação de política de formação continuada, vez que esta
possibilita a reflexão aprofundada sobre questões conceituais e pedagógicas, contando para isso, com o coordenador pedagógico, parceiro mais experiente
dos professores, que tem como papel primordial a formação dos mesmos, visto que é a liderança da gestão pedagógica.
Em face disso, o olhar atento para o professor permite ao coordenador pedagógico articular e realizar a formação com foco nas necessidades percebidas durante o acompanhamento à prática do professor, bem como no planejamento, fatores que constituem o trabalho pedagógico. Nessa perspectiva, o
Gestor é o responsável por articular a realização de todas as ações desenvolvidas na Instituição de Educação Infantil, garantindo principalmente as condições
necessárias para a efetivação do trabalho coletivo.
Dessa forma, aos Gestores Públicos à frente das Secretarias Municipais de Educação, se coloca a exigência de implementação de políticas para
assegurar a Formação Continuada destinada a todos os profissionais que atuam na Educação Infantil, fundamental para a superação dos desafios impostos
pelo Novo Currículo, tendo em vista a construção da autonomia profissional dos professores, o aprimoramento da prática e o alcance da excelência na
qualidade do atendimento às crianças da primeira infância.

10. AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN Nº 9394/96, explicita a avaliação na Educação Infantil, e coíbe nessa etapa da Educação
Básica, a avaliação com o objetivo de comparar crianças, de “aprovar” e “reprovar”, de verificar condições em etapas de escalonamento.
A avaliação deve envolver o acompanhamento ao processo de aprendizagem e desenvolvimento e deve acontecer prioritariamente por meio da observação cuidadosa da criança nas diversas situações do dia a dia: no parque, nas interações, nas brincadeiras, rodas de conversa, momentos de higiene e
alimentação e nas outras experiências propostas pelo professor, pela professora e pelas próprias crianças. Além da observação, vale analisar o conjunto de
produção das crianças, como a evolução do desenho, a fala, como interagem com seus pares, dentre outros. Por exemplo, para avaliar se as crianças estão
desenvolvendo o interesse pela leitura, mesmo que de forma não convencional, pelos textos e portadores, é preciso observar como elas manuseiam os
materiais, as escolhas que fazem, os seus comentários, as atitudes durante as rodas de leitura.
Não se trata de fazer juízos fechados ou definitivos sobre o que uma criança é capaz de fazer em um determinado momento, mas de observar e
valorizar o que pode fazer com a ajuda e colaboração das outras pessoas (crianças e adultos) e identificar o que necessita para evoluir.
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É preciso considerar que as crianças estão numa fase de desenvolvimento muito importante e sobre o qual a instituição de Educação Infantil tem a
responsabilidade de incidir de maneira positiva, considerando as necessidades e especificidades das crianças em cada etapa de desenvolvimento.
A avaliação influencia a imagem que a criança aos poucos vai formando em relação às suas capacidades, na sua vontade de esforçar-se, de participar
com interesse ou insegurança, com ou sem medo de errar, com desinteresse ou com entusiasmo nas diferentes situações do cotidiano na instituição. Além
disso, a avaliação influencia também as expectativas que a mãe, o pai e outras pessoas significativas vão criando em relação à criança.
Por isso tudo, o foco da avaliação na Educação Infantil deve ser colocado no que a criança conquistou, no que avançou, no que aprendeu, desenvolveu,
e não, no que lhe falta ou em supostas ‘dificuldades’. Dessa maneira, a finalidade da avaliação é observar a evolução e o progresso da criança, orientar o
planejamento na perspectiva de analisar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações ou experiências que são propostas na rotina. É pensar que
tipo de ajuda será dada, que tipo de atividades e experiências podem ser mais adequadas, quais os colegas podem ser melhores parceiros, qual a melhor
atitude com a criança, que colaboração oferecer e como as ações de parcerias podem ser acertadas com as famílias.
Nessa perspectiva, o processo de avaliação deve apoiar-se em três tipos de propostas:
1) Observação sistemática: acompanhamento do percurso de aprendizagem da criança, utilizando instrumentos de registro das observações, tais como:
portfólios, relatórios (individuais e coletivos), dentre outros.
2) Análise das produções: a observação criteriosa do conjunto de produções da criança deve ser fruto de uma análise comparativa com as produções anteriores da própria criança, de forma que se tenha um quadro real das aprendizagens conquistadas, possibilitando o planejamento de novas experiências e a
construção de saberes outros.
3) Observação da criança durante as experiências: percepção dos saberes que a criança apresenta durante a realização da experiência e como se expressa
(diferentes linguagens) diante dos novos desafios.
Conforme o objetivo, a proposta mais adequada será uma ou outra:
• a observação das crianças durante as vivências no cotidiano da instituição (higiene, alimentação, brincadeiras...) é essencial para avaliar atitudes e
procedimentos;
• a análise das produções da própria criança e dos registros das observações feitas pelo professor, indicará o percurso de sua aprendizagem e
desenvolvimento.
Para avaliar o desenvolvimento da criança de forma integral, é preciso ter sempre como referência três parâmetros, tomados simultaneamente como
critério geral:
• a criança em relação a ela mesma, em relação ao que se espera dela e em relação aos demais colegas que tiveram as mesmas oportunidades.
• avaliar a criança em relação a ela mesma significa considerar o que ela conseguia fazer antes do trabalho pedagógico realizado pelo professor ou pela
professora e das diversas experiências vividas na instituição educativa - não necessariamente orientadas - e observar sua evolução.
• avaliar a criança com relação ao que se espera dela pressupõe conhecer seu desenvolvimento, suas singularidades e ter foco nos objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, utilizando-os como referência para favorecer sua evolução.
• avaliar a criança em relação às demais, que tiveram as mesmas oportunidades, é apenas uma forma de complementar as informações obtidas a partir dos
dois primeiros parâmetros: a comparação do desempenho das crianças só tem alguma utilidade se contribuir para entender melhor porque elas
aprenderam ou não.
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Avaliar implica ação-reflexão-ação do professor, da professora em relação à sua prática pedagógica. Nesse sentido, a expectativa em relação à aprendizagem da criança (e também à avaliação) deve estar sempre vinculada às oportunidades e experiências que foram oferecidas a ela.
Nessa perspectiva e, considerando as necessidades e especificidades inerentes à Educação Infantil, os Instrumentos de Avaliação mais adequados
são: Portfóflio (individual ou por turma), Relatórios (Individual e por turma).
Considerando a avaliação como um processo de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, como instrumento que orienta o
planejamento e como dinâmica que traz elementos de reflexão para o trabalho educativo, é importante que os instrumentos de registro citados anteriormente
sejam usados de forma articulada, como por exemplo: Portfólio da turma e relatório individual; portfólio individual e relatório geral da turma.
Seja qual for a combinação de instrumentos de registro, é imprescindível planejar a forma e a periodicidade com que serão elaborados: não basta
definir a forma de avaliar, é necessário proporcionar momentos para a observação e reflexão sobre o acompanhamento das crianças, feitas pelo professor
nas diversas situações vividas na instituição. A avaliação tem um caráter processual e se apoia em aspectos observáveis, previamente definidos no planejamento das experiências.

11. TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Antes de redigir algo sobre a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, é importante situar a criança que vivenciará essa experiência,
a qual influenciará o seu modo de se relacionar com a escola.
Mas afinal quem é a criança que ingressa no Ensino Fundamental pela primeira vez?
Aos 06 (seis) anos de idade, a criança apresenta desenvolvimento muito significativo em todos os aspectos referentes à primeira infância,
embora ainda esteja em fase de efetivação de diversas capacidades, para ela, se faz necessário o mesmo olhar atento e sensível que se preconiza
para as crianças da Educação Infantil, ou seja, olhar que acolhe, que espera, olhar que antecipa, prevê, planeja, organiza, olhar que conhece, envolve, oferece
afeto, que coloca limites, dá segurança, indica caminhos ... é um olhar de quem observa, acompanha, reflete, avalia e propõe.
Ao sair da Educação Infantil e ingressar no Ensino Fundamental, a criança passa a fazer parte de um ambiente totalmente novo: colegas e professores
desconhecidos, mobiliários, estrutura física da escola e rotinas diferentes da que estava acostumada. Esse é um momento desafiador tanto para as crianças
egressas da Educação Infantil, quanto para aquelas que por uma razão ou outra estão ingressando na escola pela primeira vez.
Esse desafio na vida da criança aos 06 (seis) anos de idade pode gerar medo, insegurança e ansiedade, podendo influenciá-la negativamente durante
o processo de acolhimento/adaptação a essa nova realidade, sendo necessário um olhar atento da equipe gestora, professores e demais educadores para
tornar esse momento mais suave e tranquilo para ela.
Contar também com a participação das famílias ajuda a suavizar o acolhimento/adaptação das crianças nesse momento. A equipe gestora deve
envolver professores e demais profissionais que trabalham na escola, para pensar ações a serem desenvolvidas com as crianças que estão ingressando no
Ensino Fundamental, possibilitando que o processo de adaptação ocorra de forma segura, agradável e confortável.
O coordenador pedagógico deve apoiar os professores, uma vez que, para eles de igual maneira, o momento se coloca como desafiador, pois passam
também por uma adaptação. É importante promover estudos com os professores para que conheçam mais sobre o desenvolvimento infantil, o que é do
interesse da criança e como ela aprende, tendo o cuidado e a sensibilidade de considerar que a Educação Infantil não tem a prerrogativa de preparar a criança
para o Ensino Fundamental, mas oportunizar condições para que elas vivenciem experiências enriquecedoras e propiciadoras do desenvolvimento das capacidades física, cognitiva, afetiva, ética, estética, de inserção social e de relação interpessoal.
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É importante ressaltar que, mesmo no 1º ano do Ensino Fundamental, a ludicidade deve se fazer presente na prática educativa, para que não haja
uma cisão tão acentuada da sua realidade recente. A brincadeira faz parte do universo da criança e deve ser considerada como parte da rotina, pois a
brincadeira potencializa as interações entre seus pares, crianças maiores, adultos e possibilita sua ação com os objetos do mundo físico e social, ressignificando-os, para compreender o que ainda não consegue numa situação de realidade.
De acordo com Vygotsky, a brincadeira é um instrumento importante para potencializar a zona de desenvolvimento proximal, distância entre a capacidade de resolver problemas de maneira independente e o que pode realizar com a colaboração de alguém mais experiente. Nesse sentido, é importante que
os coordenadores pedagógicos e professores, durante as ações de planejamento e elaboração da rotina, privilegiem atividades lúdicas no Ensino Fundamental, o que muito contribuirá para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.
Neste sentido, considera-se que à criança será propiciado um clima de afetividade, segurança e confiança para o acolhimento/adaptação à escola.

12. REFERÊNCIAS DIDÁTICAS PARA BEBÊS (ZERO A 1 ANO E 6 MESES)
12.1. Campo de Experiências “O eu, o outro e o nós”
É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem
outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar,
na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se como seres
individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em
contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes,
celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros
e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.

12.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com crianças e adultos, em pequenos grupos de forma harmônica, respeitando a diversidade étnico-racial, cultural e social.
• Brincar com diferentes parceiros, criando e recriando mundos, expressando ideias, manifestando e testando conhecimentos sobre o mundo adulto, sobre
si mesmos e sobre os aspectos da vida cultural e social da qual fazem parte.
• Explorar diferentes formas de interagir com seus pares e adultos, criando regras de convivência, construindo hipóteses e buscando soluções.
• Participar de eventos sociais e culturais de seu grupo e de outros grupos, de histórias de sujeitos próximos e distantes, contribuindo para a constituição
de sua identidade e subjetividade.
• Expressar às outras crianças e/ou adultos suas necessidades, seus prazeres, emoções, sentimentos, sonhos, interesses, dúvidas, hipóteses, descobertas,
opiniões.
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• Conhecer-se e construir uma identidade positiva pessoal e cultural, reconhecendo e valorizando suas características e as das outras crianças e adultos,
constituindo-se como sujeitos íntegros, críticos, responsáveis, solidários, cooperativos, criativos e transformadores.

12.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EO01) – Perceber que suas ações têm efeitos nas outras
crianças e nos adultos.
Aprendizagens específicas
• Interagir com outras crianças e adultos, contribuindo para o desenvolvimento da identidade, a construção de valores éticos e respeito a cultura.
• Construir vínculos afetivos com outras crianças e adultos.
• Assumir uma postura positiva de si fortalecendo sua autoestima.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responder de diferentes formas quando chamado pelo próprio nome.
Conversar com os adultos e com seus pares, respondendo com um olhar, um sorriso ou balbucio, estabelecendo vínculos afetivos.
Comunicar-se com seus pares e adultos, interagindo e estabelecendo vínculos afetivos.
Participar de jogos simples de dar e receber objetos e brinquedos.
Lançar objetos ao chão e manifestar-se ao recebê-los.
Brincar de fazer carinho construindo laços afetivos.
Ouvir sua própria voz ou balbucios e de outras pessoas, utilizando recursos audiovisuais.
Brincar em frente ao espelho com adultos, junto a outros bebês, levando-o a reconhecer sua imagem e as características físicas pessoais.
Observar sua própria imagem no espelho ou em outros materiais.
Sentir-se acolhido em momentos de choro, apatia, raiva, birra, ciúme, frustração, procurando outras formas de lidar com seus sentimentos.
Brincar ao lado de outras crianças imitando ou mostrando suas ações.

12.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EO02) - Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo
nas brincadeiras e interações das quais participam.
Aprendizagens específicas
• Descobrir o próprio corpo, respeitando seus ritmos e limites.
• Reconhecer limites e potencialidades do próprio corpo ao movimentar-se durante as brincadeiras e momentos de interações.
• Desenvolver estratégias de uso do próprio corpo para movimentar-se e deslocar-se, em situações que se fizerem necessário.
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Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•

Manusear e explorar diferentes objetos que balançam ou não (móbiles, bolas de meia, e outros), penduradas e/ou próximas dos bebês.
Expressar-se com movimentos corporais, em frente ao espelho, percebendo as possibilidades e limites do seu corpo.
Brincar no espaço interno ou externo da instituição usando diversos objetos atraentes e higienizados.
Subir em objetos volumosos ou lançar objetos em determinada direção.
Experimentar novos movimentos ao explorar objetos ou brinquedos conhecidos.
Desafiar-se a deslocar-se, utilizando o corpo para essas ações.

12.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EO03) - Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.
Aprendizagens específicas
• Relacionar-se com outras crianças e adultos ao explorar espaços, manusear diferentes objetos, brinquedos e materiais.
• Partilhar objetos, materiais e brinquedos e manuseá-los juntos com seus pares e adultos.
• Reconhecer seus objetos pessoais e outros, demonstrando atitude de zelo e cuidado com os mesmos.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brincar de faz de conta em diferentes cantinhos.
Escolher livremente os brinquedos e companheiros para participar de determinada brincadeira.
Montar e derrubar uma torre de blocos.
Circular com Segurança, movimentando-se em direção aos parceiros, emitindo balbucios ou sorrisos, nos diferentes espaços estruturados.
Imitar o professor e outras crianças em momentos de brincadeira.
Explorar brinquedos sonoros imitando seus sons.
Brincar de esconder e achar objetos e brinquedos.
Interagir com outros bebês para dividir e compartilhar brinquedos e objetos diversos.
Interagir com o adulto em momentos de guardar seus pertences, tendo seu nome e sua foto como referência para identificação do local.
Identificar o local onde possam guardar brinquedos e materiais, após a utilização dos mesmos, com a ajuda de um adulto.
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12.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EO04) - Comunicar necessidades, desejos e emoções utilizando gestos, balbucios, palavras.
Aprendizagens específicas
• Expressar-se em diferentes situações para comunicar-se.
• Construir autonomia para manifestar suas necessidades e sentimentos diversos.
• Utilizar gestos, balbucios, palavras para demonstrar interesses e intenções por seus pares, adultos, objetos, brinquedos e espaço físico.

Sugestões de experiências
• Expressar preferências, desejos, sentimentos e necessidades usando diferentes linguagens (corporal, gestual, entre outras), acompanhados de parceiros
mais experientes.
• Expressar necessidades e desejos através gestos.
• Conversar com o adulto e seus pares olhando em seus olhos, envolvendo-se na troca de palavras, ideias e sentimentos.
• Apontar pessoas e objetos como forma de manifestar conhecimento.
• Sentir-se confiante nas situações de comunicação e cuidados pessoais.
• Interessar-se por comunicar-se com adultos e seus pares fazendo uso de diferentes formas de comunicação, contato e atenção.
• Vivenciar diferentes situações em que se estabeleça o diálogo entre o adulto e o bebê, através do toque corporal, da voz e de diversas expressões,
movimentos e gestos de ambos.
• Demonstrar intenção comunicativa e interesse uns pelos outros, expressando-se por meio de balbucio, fala ou outras formas de comunicação.
• Brincar com seus familiares em diferentes momentos do cotidiano, manipulando objetos e brinquedos variados.

12.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EO05) - Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações
em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Reconhecer a si mesmo e seu próprio corpo.
Identificar suas necessidades e sensações pessoais e expressá-las autonomamente.
Desenvolver o prazer da descoberta ao experimentar alimentos.
Demonstrar sensações, sentimentos ao ser atendido em suas necessidades básicas.

Sugestões de experiências
• Brincar e movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre.
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•
•
•
•
•

Expressar suas emoções ao cuidar de si mesmo.
Expressar suas necessidades comunicando desconforto, desejo de alimentar-se, troca de fralda ou sono.
Observar o adulto e os outros lavarem as próprias mãos.
Degustar diferentes alimentos, nomeando-os e percebendo suas características e sabores.
Realizar com ajuda as atividades: troca de fralda/roupa, escovar os dentes, usar o sanitário, pentear os cabelos, alimentar-se, lavar e enxugar as mãos,
banhar-se, beber água, dentre outras.
• Usufruir de relaxamento e repouso conforme sua necessidade.
• Realizar situações simples no cuidado de si mesmo.

12.2.6. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EO06) - Interagir com outras crianças da mesma faixa etária
e adultos, adaptando-se ao convívio social.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Desenvolver sentimento de pertença de um grupo social e cultural, respeitando suas diferenças.
Construir a identidade e desenvolver a autonomia em convivência com outras crianças e adultos.
Desenvolver atitudes de valores necessários para uma convivência social saudável com seus pares e adultos.
Apropriar-se, gradativamente, dos conhecimentos construídos socialmente para sentir-se seguro e confiante no convívio social.

Sugestões de experiências
• Participar de brincadeiras, manuseando brinquedos (de pano, artesanal, de madeira, de argila) que representam a diversidade étnico-racial (negros,
indígenas, brancos e orientais) e diversidade cultural.
• Brincar em ambientes que tenham acesso a todos os brinquedos, sem distinção de sexo, classe social e etnia.
• Participar com suas famílias de eventos sociais, manifestações e tradições culturais regionais e brasileiras significativas, realizadas na/pela instituição.
• Experimentar por meio do brincar estratégias de ensaio e “erro”, desenvolvendo o sentimento de amar e ser amado, de respeitar e ser respeitado.
• Interessar-se pelas ações e expressões dos seus colegas.
• Interagir com os companheiros em situações de brincadeira, buscando compartilhar significados comuns.
• Participar de situações de interação e brincadeiras com outros bebês e adultos para o fortalecimento da autoestima e vínculos afetivos e aprendendo a
partilhar.
• Sorrir para o adulto buscando contato, mostrando preferência em ser acolhido por pessoas conhecidas ou acalmar-se quando acolhido.
• Aprender por meio da observação, do faz de conta com os outros bebês e adultos, a relacionar-se e conviver em coletividade.
• Dirigir-se a colegas com quem gosta de brincar ou comunicar-se com seus companheiros, imitando gestos, palavras e ações.
• Brincar de faz de conta, vivenciando diferentes papéis, criando cenários e tramas diversas significando e (re) significando o mundo social.
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12.3. Avaliação - Acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês
Observação criteriosa, registro e análise quanto:
•
•
•
•
•

aos progressos que apresentam na construção de sua identidade e progressiva autonomia pessoal.
às reações e iniciativas que evidenciam antes que consigam falar, bem como de suas manifestações de desejos e motivações.
aos sentimentos externalizados por contato sensorial, voz, carinhos, toques e olhar.
às respostas dadas em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.
às atitudes e reações em momentos de convívio e interação social.

13. BEBÊS (ZERO A 1 ANO E 6 MESES)
13.1. Campo de Experiências “Corpo, gestos e movimentos”
Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram
o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o
universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o
teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e
reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao
mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha
centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a
submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na
interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados
modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e
cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).

13.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
•
•
•
•

Conviver com crianças e adultos, experimentando as possibilidades corporais para interagir e desenvolver o interesse sobre os cuidados com o corpo.
Brincar utilizando criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento, expressando emoções, alegrias e (re) significando o mundo a sua volta.
Explorar os movimentos corporais através de brincadeiras e interações para expressar suas emoções e desenvolver sua autonomia.
Participar de atividades que envolvem práticas corporais como dança, música, teatro, artes circenses, manifestando encanto e satisfação, desenvolvendo
a autonomia.
• Expressar corporalmente emoções e representações tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, artes visuais, dramatizações, danças, músicas,
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escuta e contação de histórias.
• Conhecer-se por meio de diversas experiências de interações, brincadeiras e explorações com seu corpo, desenvolvendo a autonomia e a autoestima.

13.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01CG01) - Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.
Aprendizagens específicas
• Utilizar habilidades motoras para exprimir emoções, necessidades e desejos.
• Expressar, por meio do corpo, seus gestos e movimentos, manifestando suas expressões no contato com adultos e outras crianças em diferentes
ambientes.
• Ampliar seu repertório de manifestações culturais por meio do brincar e do movimentar-se humano.
• Desenvolver o respeito às diferentes manifestações culturais.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifestar corporalmente sua afetividade com o outro, por meio do carinho e do toque.
Expressar corporalmente os sentimentos e sensações.
Explorar as extremidades corporais com os pés descalços pegando e chupando os dedos, externalizando suas emoções nessas atividades.
Impulsionar o corpo quando rolar no chão, ficando alternadamente de bruços e de costas, evidenciando encanto e satisfação.
Brincar de jogo de esconder e aparecer, demonstrando alegria, surpresa, dentre outros sentimentos.
Tocar livremente os pés e mãos, reconhecendo suas extremidades corporais.
Apoiar-se no chão com os cotovelos dobrados, abaixo do queixo, de maneira que a cabeça fique livre para virar para os lados.
Agarrar o objeto que lhe interessa utilizando estratégias corporais pessoais para alcançá-lo.
Expressar sentimentos de alegria e conforto, em passeios com adultos.
Manusear brinquedos que favoreçam a expressão de emoções.
Expressar emoções, em brincadeiras de dentro/fora, longe/perto, dentre outras.
Participar de situações coletivas de danças e brincadeiras da cultura regional.

13.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01CG02) - Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver progressivamente as possibilidades corporais e a capacidade de controle do corpo.
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• Utilizar o corpo para se comunicar, se expressar e descobrir a si mesmo e o mundo a seu redor.
• Utilizar objetos e brinquedos para promover o desenvolvimento motor.
• Desenvolver a orientação e adaptação do corpo no espaço.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alongar-se, contorcer-se, rolar pelo chão, se levantar e tocar os pés e mãos.
Esforçar-se para engatinhar e se levantar.
Sentar de maneira segura com e sem apoio.
Deslocar-se para frente, sobre as nádegas, movimentando os membros inferiores quando estão sentados.
Experimentar as possibilidades corporais para ficar em pé com ou sem autonomia.
Acompanhar objetos e pessoas pelo olhar.
Manusear objetos como brinquedos, tecidos, instrumentos musicais, fazendo mímicas e expressões corporais.
Brincar com objetos de empurrar.
Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam o corpo, exemplo: brincadeiras de circuitos motores.
Equilibrar-se ao subir e descer escadas, usar os brinquedos do parque, rodopiar, balançar e escorregar.
Movimentar-se realizando tentativas de andar com ou sem equilíbrio, testando suas possibilidades e explorando o espaço físico e cultural.
Brincar, cotidianamente, em espaços interno e externo, descobrindo as cercanias espaciais do ambiente.

13.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01CG03) - Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Perceber os gestos e movimentos de pessoas e animais para criar outros semelhantes.
Desenvolver a capacidade de criar, imaginar e se expressar por meio de gestos e movimentos.
Construir com autonomia ações mais coordenadas de seus movimentos.
Construir imagem positiva do próprio corpo ampliando a consciência das características corporais.
Ampliar o repertório de gestos e movimentos, a partir da observação e imitação de outras crianças, adultos e animais, em situações de brincadeiras.

Sugestões de experiências
• Movimentar o corpo a partir de cantigas e brincadeiras cantadas.
• Movimentar o corpo ao som da música ou usar o corpo para explorar o espaço, objetos e brinquedos.
• Explorar a imagem do próprio corpo na frente do espelho fazendo mímicas e expressões corporais.
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•
•
•
•
•
•
•

Imitar gestos, mímicas, expressões corporais e ritmos espontâneos ao som de músicas e brincadeiras.
Explorar brinquedos e objetos que geram brincadeiras imitativas.
Movimentar-se, imitando o adulto repetindo gestos, palavras e sons.
Imitar outras crianças, adultos e animais na frente do espelho.
Observar e imitar outras crianças, copiar gestos ao cantar, imitar animais em situações de brincadeiras.
Imitar gestos e movimentos de animais que são típicos de sua região.
Brincar compartilhando algumas ações com outras crianças e adultos, como movimentar o corpo ao som da música ou usar o corpo para explorar o espaço,
objetos e brinquedos.

13.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01CG04) - Participar do cuidado do seu corpo e da promoção
do seu bem-estar.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver, progressivamente, atenção de cuidados com o corpo.
• Construir autonomia de movimentos necessários ao autocuidado.
• Ampliar os vínculos afetivos e a expressão de suas necessidades.

Sugestões de experiências:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brincar com bonecas e bonecos, realizando cuidados básicos, como tomar banho, pentear o cabelo, vestir e trocar fraldas.
Vivenciar experiências de higiene bucal, sentindo prazer em relação aos cuidados pessoais com seu corpo.
Explorar todos os tipos de sensações em situações do cotidiano (sentir cheiro de comida, experimentar os alimentos, ouvir sons, etc.).
Experimentar vestir-se, tomar banho, pentear os cabelos, comer e brincar, mesmo que de maneira diferente da usual.
Vivenciar experiências de cuidado com o corpo em brincadeiras livres, sentindo-se bem e satisfeito com a auto-organização.
Brincar e divertir-se livremente com água, utilizando objetos e brinquedos.
Brincar com objetos que representam membro da família, demonstrando confiança e bem-estar.
Participar da troca de fralda e de roupa interagindo com o adulto.
Manusear objetos e brinquedos de conforto e compartilhar com os colegas.

13.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01CG05) - Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.
Aprendizagens específicas
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• Reconhecer suas possibilidades de movimentos corporais e resistência física.
• Desenvolver a qualidade de concentração para selecionar, manipular, experimentar, comparar e descartar objetos.
• Desenvolver a capacidade de realizar autonomamente os movimentos corporais para exploração de brinquedos, objetos e do entorno.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Empilhar e montar brinquedos com peças de encaixe ou materiais reutilizáveis.
Brincar em espaços internos e externos da instituição, usando diversos materiais/brinquedo.
Desafiar-se a manipular objetos diversificados, disponíveis dentro de uma caixa.
Realizar ações diversas: jogar, empilhar, rolar, enfiar, tampar, enroscar, encaixar, amassar, esconder, guardar e bater objetos entre si, dentre outras,
manipulando objetos diversificados.
Escolher livremente brinquedos e objetos e explorar suas características.
Experimentar movimentos amplos, ao lançar objetos para um alvo fixo ou móvel, em distância e/ou em altura.
Realizar movimentos de preensão e encaixe, por meio de brinquedos e brincadeiras.
Vivenciar brincadeiras de enfileirar, encaixar, pinçar, organizar por cores, tamanhos ou formas, encaixotar, passar objeto de uma mão para outra, guardar
brinquedos, dentre outras.

13.3. Avaliação - acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês
Observação, registro e análise das atitudes dos bebês se:
•
•
•
•
•
•
•

Manifestam suas emoções, sentimentos e satisfação por meio de gestos e expressividades corporais diversas.
Desafiam-se confiantes, explorando os espaços internos e externos.
Deslocam-se no espaço com ajuda.
Esforçam-se em reproduzir gestos, expressões faciais e sons produzidos pelas pessoas com as quais convivam, animais e objetos em movimento.
Expressam as sensações de bem-estar e saúde.
Interessam-se em cuidar do próprio corpo.
Elaboram estratégias de experimentação e manuseio de objetos variados, explorando de maneira nova com curiosidade.

14. BEBÊS (ZERO A 1 ANO E 6 MESES)
14.1. Campo de Experiências “Traços, sons, cores e formas”
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Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças,
por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia
etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias
produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos,
modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças
desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover
a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas
singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.

14.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com outras crianças e adultos em situações prazerosas de artes plásticas, músicas, danças, teatro, cinema e festas da cultura popular nacional
e regional, que possibilitem produzir conhecimentos sobre si e sobre o mundo social, físico e cultural.
• Brincar, utilizando criativamente o repertório da cultura nas suas diferentes manifestações, que sejam: plástica, visual, sonora e musical, em contextos
que possibilitem reflexões sobre sua história e de seu grupo.
• Explorar, guiados pela curiosidade e pelo desejo de aprender, instrumentos e objetos que produzam sons, ritmos variados, escultura, desenhos, ilustrações,
pinturas e gravuras em diferentes suportes.
• Participar de experiências lúdicas e artísticas que desenvolvam posturas diferenciadas quanto à organização de ambiente (tanto do cotidiano quanto o
preparo para determinados eventos), à definição de temas e à escolha de materiais a serem usados.
• Expressar suas ideias, pensamentos e sensações, atribuindo sentido ao mundo, cantando, dançando, esculpindo, desenhando e encenando.
• Conhecer-se mediante as descobertas realizadas no contato com as diferentes manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades.

14.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01TS01) - Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com
objetos do ambiente.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Conhecer os sons produzidos pelo corpo.
Reconhecer que o corpo e os objetos do ambiente são produtores de sons.
Explorar diferentes objetos que produzem sons.
Ampliar as percepções relativas aos sons do ambiente e os produzidos com o próprio corpo.
Desenvolver a escuta atenta por meio do sentido da audição dos elementos envolvidos na música.
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Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Brincar com a voz.
Imitar o adulto ao cantar e produzir sons utilizando o próprio corpo.
Manusear diferentes instrumentos musicais (tambor, corneta, pandeiro, flauta e outros).
Participar da construção de instrumentos e objetos sonoros com materiais reutilizáveis e/ou da natureza, junto com o adulto.
Perceber os sons dos ambientes (barulho de avião, de carro, de moto, buzinas, motores de liquidificador, animais e outros).
Apreciar sons produzidos pela própria voz (balbucios, gritos, “motorzinho”, etc) e pelo corpo, utilizando microfones e gravadores.
Apreciar os sons da natureza e contemplar o silêncio em espaço ao ar livre.
Apreciar gêneros musicais, se expressando por meio de gestos, ritmos e cantos.

14.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01TS02) - Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes,
usando instrumentos riscantes e tintas.
Aprendizagens específicas
• Apropriar-se progressivamente do manuseio de diferentes instrumentos riscantes em diferentes suportes.
• Ampliar o conhecimento e utilização de diversos suportes, materiais e instrumentos, favoráveis a expressão das linguagens visual e plástica.
• Construir uma atitude de autoconfiança por sua produção artística e de respeito pela produção do colega.

Sugestões de experiências
• Manusear materiais apropriados para desenho (giz de cera grosso, carvão para desenho, bem como diversidade de suportes) e pintura (pincéis, brochas,
rolos para pintura, esponjas, tintas de cores variadas).
• Apreciar produções individuais e coletivas.
• Brincar livremente, experimentando sensações e efeitos do manuseio de tintas (pintar com as mãos, pintar o corpo, o papel, misturar tintas).
• Rabiscar, pintar, ilustrar e desenhar utilizando diferentes tipos de papéis, texturas, superfícies e objetos.
• Rabiscar, pintar, ilustrar e desenhar utilizando tintas ou materiais típicos da região, como folhas, sementes, flores, terras de diferentes cores.

14.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01TS03) - Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para
acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver a escuta atenta de diversos sons.
• Ampliar o universo sonoro a partir de um repertório diversificado de músicas e estilos variados.
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•
•
•
•

Acompanhar o ritmo da música utilizando o corpo.
Coordenar habilidades motoras na exploração de sons.
Ampliar a sensibilidade musical a partir daquilo que ouve e aprecia.
Interagir com as diversas manifestações musicais da sua cultura.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divertir-se com pequenas canções observando como o som é produzido.
Responder a música por meio de risos e gritos, balbuciando musicalmente.
Responder virando em direção ao som quando há mais de um estímulo sonoro presente.
Brincar envolvendo o canto e o movimento simultâneo, percebendo o ritmo articulado com o movimento do corpo.
Manusear objetos que emitam sons (latas, bater colher de pau em panelas enfileiradas, tampas de panelas, chocalhos, quenga de coco, cabaça, pedaços
de madeira, soprar apitos de bambu, sino, flautas, coco jarina, balançar molhos de chaves e outros) acompanhando ou não ritmos musicais.
Brincar com danças, cantigas de roda, cirandas e outras manifestações da cultura popular.
Brincar de reproduzir ou criar sons, exemplo: trovão, vento, chuva, animais, carros, dentre outros.
Brincar usando materiais diversos (amassar papel vegetal, rasgar papel, balançar papel celofane, lâmina de raio-x e outros materiais), para produzir sons
altos e baixos.
Acompanhar o ritmo da música ajustando gestos ou posições do corpo buscando adequar-se com outras crianças ou adultos.

14.3. Avaliação - acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês
•
•
•
•
•
•
•
•

Observação, registro e análise das atitudes dos bebês:
Se exploram e se divertem com a voz humana e outros sons do seu cotidiano.
Se integram suas capacidades motoras às possibilidades de escutar e produzir sons a partir de seu próprio corpo.
Se interessam por escutar e cantar canções e músicas de estilos variados.
Quanto aos percursos gráficos: o modo de ocupar o espaço do papel ou outros suportes com seus rabiscos, a força e direções de seu traçado.
Quanto ao interesse e a autoconfiança em manusear objetos e instrumentos variados, relativos a linguagem musical, visual e plástica.
Quanto a autoconfiança na autoria de suas produções e suas manifestações de respeito às produções dos outros.
Quanto as interações e vínculos construídos a partir das canções e brincadeiras cantadas no grupo e da cultura.
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15. BEBÊS (ZERO A 1 ANO E 6 MESES)
15.1. Campo de Experiências “Escuta, fala, pensamento e imaginação”
Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de
interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a
interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão,
apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.
Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos
que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita,
dos gêneros, suportes e portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que
deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas,
poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da
direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita
que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas
da compreensão da escrita como sistema de representação da língua.

15.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com crianças e adultos em situações comunicativas do cotidiano, desenvolvendo progressivamente confiança em participar de experiências que
envolvam o pensamento, a imaginação, sentimentos, narrativas e diálogos, quer seja em momentos individuais ou coletivos.
• Brincar e se deliciar com histórias e poesias, com jogos, parlendas, rimas, brinquedos cantados, textos de imagens e escritos, ampliando seu repertório
das manifestações culturais, favorecendo sua progressiva aprendizagem dos vários gêneros e formas de expressão: gestual, oral, escrita, plástica,
dramática e musical.
• Explorar gestos, expressões, rimas, imagens, canções, enredos de histórias, textos que compõem o patrimônio cultural da humanidade (histórias, lendas,
mitos, fábulas, poemas, parlendas, trava-línguas, piadas, adivinhas, músicas etc), atuando como autores no processo, redescobrindo e transformando à
sua maneira e de acordo com suas possibilidades, considerando o momento de seu desenvolvimento.
• Participar de rodas de conversa, relatos de experiência, leitura e contação de histórias, saraus, dramatizações, apresentações, construção de narrativas,
representação de papeis no faz de conta, exploração de materiais impressos e de variedade linguística, comunicando-se com os outros, trocando
informações e agindo no mundo, criando assim a possibilidade de compreensão, de organização de ideias e consciência de si mesmo.
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• Expressar sentimentos, ideias, desejos, necessidades, dúvidas, informações e descobertas, possibilitando o compartilhamento de saberes e
conhecimentos entre todos os envolvidos, sendo sua autoria garantida pelo gesto, pela fala, pelo desenho, pela escrita (convencional ou não convencional)
ou por outra forma de registro.
• Conhecer-se como sujeitos de sua cultura, reconhecendo e dando sentido às intenções comunicativas e de escuta, aos gestos, as emissões sonoras, as
narrativas de diferentes gêneros linguísticos, aos diferentes suportes e gêneros textuais, valorizando suas origens.

15.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EF01) - Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive.
Aprendizagens específicas
• Apropriar-se, gradativamente, do seu nome e de pessoas com quem convive.
• Expressar-se ao ouvir a pronúncia do seu nome e de pessoas com quem convive.
• Interessar-se por aprender a falar o próprio nome e das pessoas com quem convive.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•

Brincar usando seu nome, de colegas e adultos com quem convive.
Manifestar-se quando ouvir seu nome, de seus colegas e adultos com quem convive.
Brincar usando a palavra cantada para se comunicar.
Responder quando chamado pelo nome em situação de comunicação.
Comunicar-se usando o nome de colegas e adultos com quem convive.
Identificar seus pertences e de seus colegas.

15.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EF02) - Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e
a apresentação de músicas.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver a escuta e apreciação de poemas e músicas.
• Desenvolver postura de respeito e escuta do outro.
• Apropriar-se, gradativamente, dos diversos usos da linguagem.

Sugestões de experiências
• Ouvir a leitura de textos poéticos.
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•
•
•
•

Interagir, expressar e escutar o outro em momentos de leitura de poemas e apresentação musical.
Participar de brincadeiras cantadas.
Cantar e ouvir os colegas cantarem.
Apreciar músicas de diversos estilos por meio da audição de CDs, DVDs, rádio, mp3, computador, ou por meio de intérpretes que possam ir à instituição
(pais, irmãos, pessoas da comunidade).
• Brincar, com os colegas e adultos, respondendo a comandos por meio de gestos, balbucios, movimentos ou vocalizações.
• Participar de apresentações de músicas, dança e teatro.
• Vivenciar brincadeiras com os colegas e adultos, envolvendo canções associadas a gestos e movimentos.

15.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EF03) - Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as
páginas).
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•

Desenvolver a escuta de histórias lidas ou contadas.
Desenvolver, progressivamente, postura de leitor.
Ampliar, gradativamente, o vocabulário de palavras fazendo uso delas.
Desenvolver, progressivamente, a capacidade de contar e/ou recontar as histórias ouvidas ou vivenciadas.
Estabelecer relação entre palavras conhecidas e ilustrações diversas.
Conhecer um conjunto de histórias, formando um repertório de histórias preferidas.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Imitar o comportamento leitor do adulto ao explorar livros.
Vivenciar momentos de contação ou leitura de histórias variadas.
Escolher e manipular livros: segurar o livro, virar as páginas, ver imagens, indicar com o olhar ou com o dedo figuras de interesse.
Envolver-se, junto com o adulto e os colegas, da construção de personagens, utilizando recursos simples.
Apreciar histórias lidas, contadas com fantoches, representadas em encenações, escutadas em áudios.
Brincar imitando as falas dos personagens que mais gostam.
Compartilhar com seus colegas e adultos, seus interesses sobre as histórias ouvidas.
Nomear imagens que lhes chamam a atenção, manifestando suas emoções a partir das histórias por meio de gestos, movimentos e balbucios.
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15.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EF04) - Reconhecer elementos das ilustrações de histórias,
apontando-os, a pedido do adulto-leitor.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Compreender, gradualmente, as relações entre ilustrações e histórias.
Apropriar-se, progressivamente, de repertório de narrações conhecidas.
Estabelecer comparação entre os elementos das histórias lidas e as ilustrações.
Desenvolver, gradativamente, a comunicação e a expressão.

Sugestões de experiências
•
•
•
•

Participar de momentos de leitura de histórias e de textos que apresentem imagens significativas.
Manusear livros com imagens, observando e apontando fotos e figuras.
Nomear personagens ou objetos conhecidos, em ilustrações dos livros.
Expressar-se verbalmente e apontar figuras de objetos e de pessoas que visualiza em situações diversas.

15.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EF05) - Imitar as variações de entonação e gestos realizados
pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Interpretar e representar histórias lidas observando a expressão dos adultos.
Desenvolver a sensibilidade e a criatividade a partir da escuta de histórias e músicas.
Apropriar-se, gradativamente, de diversas maneiras de se expressar com clareza.
Construir atitude de liberdade de expressão vocal e corporal.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•

Vivenciar e imitar ações como leitor.
Dramatizar histórias, imitar personagens, realizar gestos e movimentos a partir da escuta de músicas.
Escutar, observar, falar e gesticular, interagindo com histórias, contos de repetição, poemas e imagens.
Repetir acalantos, cantigas de roda, poesias e parlendas, brincando com o ritmo, a sonoridade e a conotação das palavras.
Brincar utilizando gestos e movimentos nas situações de leitura de história.
Comunicar-se e usar palavras aprendidas nas histórias escutadas.
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• Brincar com enredos, objetos ou adereços, tendo como referência histórias conhecidas.
• Explorar livros buscando contar suas histórias fazendo uso de diferentes entonações, gestos, expressões ou movimentos corporais.

15.2.6. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EF06) - Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Ampliar a comunicação por meio de vocalização, balbucios, gestos ou movimentos.
Desenvolver a fala, por meio da audição de sons e pronúncias de palavras emitidas pelos adultos.
Desenvolver, qualitativamente, a audição de sons da língua e sonoridade das palavras.
Expressar-se oralmente com autoconfiança.
Utilizar, gradativamente, a fala de forma competente, em diferentes contextos.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Responder com um olhar, gestos, sorriso ou balbucio, para expressar necessidades, desejos e sentimentos.
Pedir e atender pedidos, por meio de gestos, fala ou balbucio.
Participar de diálogos com seus pares e adultos.
Brincar de jogo simbólico, utilizando a oralidade e a linguagem corporal.
Brincar de jogos que explorem a sonoridade das palavras.
Brincar de esconder parte do corpo e ter prazer em encontrar.
Expressar-se por meio de vocalização, balbucios, gestos, movimentos e marcas gráficas algo que deseja e desagrados.
Brincar com brinquedos imitando sons: vrummm, chuá chuá, zimmm e outros sons.

15.2.7. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Interessar-se por materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores.
Atribuir sentido e significados aos materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores.
Apropriar-se, progressivamente, do uso e da função de alguns recursos tecnológicos e midiáticos.
Desenvolver, progressivamente, estratégias de leitura ao manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores.
Constituir-se, gradativamente, como leitor.
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Sugestões de experiências
• Realizar leitura de gravuras e fotografias por meio de recursos físicos e virtuais.
• Brincar de faz de conta, utilizando recursos impressos e audiovisuais (livros, revistas, tablet, aparelho telefônico, computador, gravador, máquina
fotográfica, filmadora, celular e outros recursos).
• Imitar ações e comportamentos típicos de leitor, exemplos virar a página, apontar as imagens, usar palavras, gestos ou vocalizações na intenção de ler em
voz alta o que está escrito.
• Participar de gravação audiovisual, para posterior apreciação de suas falas e imagens.

15.2.8. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EF08) - Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Desenvolver o gosto e o prazer pela leitura.
Construir repertório literário.
Construir familiaridade com o mundo da escrita por meio da escuta de textos.
Desenvolver atitudes positivas em relação à importância e ao valor da escrita na vida social e individual.
Apropriar-se, progressivamente, dos usos e funções sociais da linguagem escrita.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•

Escutar histórias, contos, lendas, fábulas, poemas, parlendas, contadas ou lidas por adultos da instituição ou da comunidade.
Escutar leitura de diferentes gêneros em espaços aconchegantes, internos ou externos.
Participar de apresentações de teatro, encenação com fantoches e dramatizações.
Escutar áudio de histórias ou de canções, poemas, parlendas, dentre outros.
Participar da realização de uma receita de algo para comer ou de uma tinta para misturar.
Divertir-se com a escuta de diferentes gêneros textuais, como parlenda, poema, canções, história, receitas, dentre outros.
Brincar de registrar suas histórias preferidas por meio de fotografias, áudios, desenhos e modelagens.

15.2.9. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01EF09) - Conhecer e manipular diferentes instrumentos e
suportes de escrita.
Aprendizagens específicas
• Familiarizar-se com diferentes instrumentos e suportes de escrita.
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•
•
•
•
•
•

Desenvolver o interesse por explorar os instrumentos e suportes de escrita.
Desenvolver, progressivamente, prazer em manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita.
Construir autonomia ao manusear os instrumentos e suportes de escrita.
Desenvolver, progressivamente, o hábito de cuidado com os diferentes instrumentos e suportes de escrita.
Desenvolver, gradativamente, a capacidade de selecionar, experimentar, manipular, comparar e descartar os instrumentos e suportes de escrita.
Interagir e compartilhar instrumentos e suportes de escrita.

Sugestões de experiências
• Manusear livros e outros portadores de texto.
• Explorar livros de materiais diversos (plástico, tecido, borracha, papel).
• Manusear embalagens de produtos de supermercado, livros variados, livro-brinquedo, livro de imagem, livros com textos, CDs e recursos audiovisuais em
espaços de brincadeiras de faz de conta.
• Presenciar situações significativas de leitura e escrita.
• Escolher e “ler”, à sua maneira, livros e outros portadores de texto.
• Solicitar a leitura de texto, apontando para um cartaz, mural, revistas, livros ou imagem.
• Solicitar a escuta de poemas e canções, apontando para o portador.
• Explorar diferentes instrumentos e suportes de escrita em diversas situações.
• Brincar com seus pares e adultos, utilizando diferentes instrumentos e suportes de escrita.
• Participar da organização e cuidado dos diferentes instrumentos e suportes de escrita.

15.3. Avaliação - acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês:
Observação, registro e análise das atitudes dos bebês quanto:
• À intenção comunicativa: nomear pessoas ou gravuras que estão vendo em um álbum de retratos ou numa revista ou em ilustração de livros; responder
ao ser chamado pelo próprio nome; dirigir o olhar ao ouvir a pronúncia do nome de pessoas com quem convive e pronunciar seu próprio nome e de pessoas
com quem convive.
• Às manifestações expressivas em contextos reais de enunciação: nas narrativas, nas tentativas de falar sua opinião e em outras manifestações.
• À interpretação das ideias, motivações e desejos nas situações de comunicação.
• Ao interesse pelas brincadeiras cantadas que fazem parte da cultura.
• Ao interesse pela escuta e apreciação de histórias, poemas e músicas.
• À interação com os materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores.
• Às estratégias que usam para brincar de ler, manusear os diferentes portadores de textos, instrumentos e suportes de escrita.
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16. BEBÊS (ZERO A 1 ANO E 6 MESES)
16.1. Campo de experiências “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”
As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde
muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram
também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes
tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece;
como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e em
muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as
crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar
respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do
mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.

16.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com seus pares e com adultos, explorando objetos e materiais de diferentes propriedades físicas, fazendo observações e construindo hipóteses
sobre o mundo natural e social.
• Brincar com seus pares e adultos, utilizando objetos, acessórios e elementos da natureza, assumindo diferentes papéis sociais e culturais, ampliando sua
experiência relacional e sensorial com texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades e possibilidades de transformação.
• Participar de situações de cuidados com o meio ambiente e sua sustentabilidade, de investigação sobre fenômenos naturais e resolução de problemas
cotidianos que envolvam quantidades, medidas, dimensões, tempos, espaços, comparações, transformações, construindo hipóteses e explorando objetos
e ferramentas diversas, tais como: bússola, lanterna, lupa, máquina fotográfica, smartphone, filmadora, gravador, projetor, computador e outras.
• Explorar características do mundo natural e social, despertando a curiosidade por nomear, agrupar e ordenar informações para compreender os espaços
à sua volta e as transformações neles realizados, sua própria história, os modos de vida das pessoas de sua comunidade e de outras culturas.
• Expressar por meio das diferentes linguagens, suas impressões, observações, hipóteses e explicações sobre acontecimentos sociais, fenômenos da
natureza e características do ambiente em que vive.
• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social, convivendo e
conhecendo os costumes, as crenças e as tradições locais, regionais e de outras culturas.
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16.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01ET01) - Explorar e descobrir as propriedades de objetos e
materiais (odor, cor, sabor, temperatura).
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Desenvolver a autonomia e o interesse por explorar e fazer descobertas.
Desenvolver o prazer da descoberta e da curiosidade em relação às propriedades de objetos e materiais, por meio de diferentes linguagens.
Construir, progressivamente, postura investigativa.
Apropriar-se, gradativamente, de conhecimentos sobre as características físicas e sensoriais, as propriedades e a utilidade dos objetos e materiais.
Construir hipóteses sobre as propriedades dos objetos e materiais.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•

Explorar e manipular objetos e brinquedos com diferentes texturas, cores, cheiros, peso, forma, espessura e outras características.
Brincar com elementos naturais (água, areia, argila, folhas, pedras, sementes, etc.).
Explorar diferentes objetos através do tato, investigando seus diferentes atributos: quente/frio, liso/áspero, grosso/fino, dentre outros.
Experimentar sabores e consistência (sólido, pastoso e líquido) de diversos alimentos (picolé, carne, limão, mingau, suco, gelatina, frutas).
Brincar de faz de conta, usando os objetos de forma convencional ou dando um novo significado por meio de sua brincadeira exploratória.

16.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01ET02) - Explorar relações de causa e efeito (transbordar,
tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•

Construir conhecimentos sobre os fenômenos do mundo físico.
Desenvolver a curiosidade, a concentração e a atenção por meio da exploração e interação com o mundo físico.
Desenvolver crescente autonomia e interesse pela exploração e investigação.
Perceber os processos de transformações simples.
Elaborar estratégias para compartilhar com seus pares o resultado de suas explorações.
Expressar seu prazer nas descobertas por meio das diferentes linguagens.

Sugestões de experiências
• Brincar de encher e esvaziar um recipiente, transferir de um recipiente para outros de tamanhos diversos, utilizando elementos como: areia, água,
pedregulhos e outros.
• Experimentar misturas de tintas (tinta guache e tinta produzida com elementos naturais).
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• Realizar pinturas, utilizando tintas e misturas com: água, terra, argila, borra de café, óleo e outras possibilidades.
• Participar de experiências com misturas diversas, utilizando água, terra, argila, óleo, sal, açúcar, borra de café, dentre outros, observando mudanças físicas
e químicas.
• Brincar com objetos, fazendo sombra ou luz com uso da lanterna.
• Explorar objetos empilhando, segurando, jogando, retirando e guardando em uma caixa.
• Observar alguns fenômenos da natureza como: chuva, vento, arco-íris, relâmpago, trovão, pôr do sol, dentre outros.
• Ter contato com alguns fenômenos da natureza, por exemplo: colocar a mão para sentir os pingos de chuva, sentir o vento no rosto, tomar banho de sol e
sentir seu calor.

16.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01ET03) - Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•

Desenvolver, progressivamente, a postura investigativa.
Apropriar-se e construir criativamente significados sobre si e sobre o meio ambiente.
Construir, progressivamente, sentimento de pertença do meio ambiente.
Construir conhecimentos sobre plantas e animais no ambiente e seus modos de vida.
Construir, progressivamente, atitudes em relação a sustentabilidade, respeito e preservação ao meio ambiente.
Construir, gradativamente, conhecimentos científicos sobre os fenômenos físicos, químicos e biológicos nas relações com as experiências do cotidiano.

Sugestões de experiências
• Explorar objetos e brinquedos, observando seu movimento e seus efeitos (cata vento, queda de uma bola, bolinha de sabão, soprar bolinhas de isopor ou
papel picado, puxar um carrinho com um barbante, etc.).
• Explorar o ambiente por meio dos sentidos: observar o barulho do vento, canto dos pássaros, cheiro das flores, textura das folhas, dentre outros.
• Manipular materiais diversos ou brinquedos, provocando reações físicas como: movimento, inércia, flutuação, equilíbrio e outras.
• Brincar com água, areia e terra usando tubos, baldes, peneiras, pá, rastelo, canecas e garrafas.
• Participar de brincadeiras ao ar livre.
• Deitar, se arrastar ou engatinhar na grama.
• Participar da organização de cenários e ambientes estruturados.
• Explorar o ambiente, por meio dos sentidos, observando e percebendo as características dos seres vivos.
• Participar de práticas que estimulem a curiosidade sobre os elementos da natureza.
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16.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01ET04) - Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Construir noção de espaço utilizando seu próprio corpo e objetos.
Expressar prazer em exercitar uma nova conquista motora, ao deslocar-se no espaço.
Construir, progressivamente, hipóteses quanto a coordenação de gestos e percepções ao realizar deslocamentos de si e dos objetos.
Desenvolver a orientação e percepção espacial, por meio das possibilidades de movimento e da exploração dos objetos no espaço.
Construir hábitos de cuidados e organização do espaço, materiais e objetos.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•

Deslocar-se no espaço, tentando alcançar objetos e brinquedos de seu interesse.
Participar de brincadeiras orientadas, de deslocamento de si e dos objetos ou brinquedos.
Brincar em diferentes posições: deitado, em cima, em baixo, de lado e outras possibilidades.
Explorar diferentes objetos: pegar, largar, chutar, empilhar, arremessar em várias direções e de diferentes modos, abrir e fechar, dentre outros.
Participar de brincadeiras, realizando deslocamentos, passando por obstáculos (pneus, bambolês, caixas, cordas, cadeiras, mesas).
Acompanhar com os olhos o movimento dos materiais e usar o corpo para explorar o espaço, virando para os diferentes lados ou rastejando-se.

16.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01ET05) - Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver o interesse pela investigação dos diferentes atributos, por meio da manipulação e exploração de materiais diversos.
• Perceber as diferenças e semelhanças entre os materiais.
• Desenvolver diferentes estratégias para comparar, classificar, prever e descobrir características dos objetos e materiais diversos.

Sugestões de experiências
• Coletar objetos diversos (pedrinhas, tampas de garrafa, folhas, pedacinhos de madeira, papéis e outros) para, com o apoio do adulto, organizar coleções,
comparando as diferenças e semelhanças entre eles.
• Atuar sobre materiais diversos, pegando, arremessando, rolando, apertando, cheirando, colocando um dentro do outro, em cima ou batendo um objeto no
outro.
• Experimentar gostos, sabores, texturas, odores e sons, de materiais diversos, realizando comparações simples entre eles.
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•
•
•
•

Brincar com objetos e materiais variados, que produzam sons, refletem, ampliam, iluminam, dentre outras possibilidades.
Brincar com jogos de encaixe, montando, desmontando e construindo algo de seu interesse.
Explorar as características dos materiais fazendo uso das suas mãos, pés, boca, nariz e ouvido.
Participar da organização do espaço, guardando materiais semelhantes em uma caixa.

16.2.6. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI01ET06) - Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas
interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Desenvolver, progressivamente, suas possibilidades corporais.
Ampliar gestos, postura e domínio do corpo, nas interações e brincadeiras.
Construir conhecimentos sobre a linguagem corporal ao explorar movimentos leves ou fortes, rápidos ou lentos, diretos, flexíveis.
Desenvolver a sociabilidade e a capacidade de se relacionar com o outro, construindo relações éticas, de respeito, tolerância, cooperação, solidariedade e
confiança.
• Apropriar-se criativamente da cultura de seu grupo, interagindo com seus pares, por meio de brincadeiras.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhar o ritmo da música marcando as batidas com palmas e os pés, aumentando ou diminuindo a velocidade.
Brincar no escorregador, gangorra e balanço, experimentando diferentes velocidades do seu deslocamento.
Explorar por meio da dança, movimentos leves ou fortes, rápidos ou lentos, sozinho ou interagindo com parceiros.
Brincar de se balançar, com apoio do adulto, em pneus amarrados por corda em troncos frondosos de árvore.
Brincar, com seus pares e adultos, de se esconder na área externa.
Participar de brincadeiras que envolvam o canto e o movimento, explorando livremente seu corpo.
Participar de brincadeiras que envolvam o canto e o movimento, ajustando seus gestos ao ritmo e versos da canção.

16.3. Avaliação - Acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês
•
•
•
•
•

Observação criteriosa, registro e análise quanto:
Ao interesse por explorar e investigar as características físicas, propriedades e utilidades dos materiais e objetos do ambiente.
Às reações e iniciativas frente às transformações dos elementos físicos, químicos e naturais.
Às estratégias que elaboram para fazer comparações e identificar semelhanças e diferenças entre materiais diversos e variados.
Às estratégias que utiliza para explorar e orientar-se nos espaços.
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• Às iniciativas corporais frente aos diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras.

17. REFERÊNCIAS DIDÁTICAS PARA CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1 ANO E 7 MESES A 3
ANOS E 11 MESES)
17.1. Campo de experiências “O eu, o outro e o nós”
É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem
outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar,
na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se como seres
individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em
contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes,
celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros
e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.

17.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com crianças e adultos, em pequenos grupos de forma harmônica, respeitando a diversidade étnico-racial, cultural e social.
• Brincar com diferentes parceiros, criando e recriando mundos, expressando ideias, manifestando e testando conhecimentos sobre o mundo adulto, sobre
si mesmos e sobre os aspectos da vida cultural e social da qual fazem parte.
• Explorar diferentes formas de interagir com seus pares e adultos, criando regras de convivência, construindo hipóteses e buscando soluções.
• Participar de eventos sociais e culturais de seu grupo e de outros grupos, de histórias de sujeitos próximos e distantes, contribuindo para a constituição de
sua identidade e subjetividade.
• Expressar às outras crianças e/ou adultos suas necessidades, seus prazeres, emoções, sentimentos, sonhos, interesses, dúvidas, hipóteses, descobertas,
opiniões.
• Conhecer-se e construir uma identidade positiva pessoal e cultural, reconhecendo e valorizando suas características e as das outras crianças e adultos,
constituindo-se como sujeitos íntegros, críticos, responsáveis, solidários, cooperativos, criativos e transformadores.
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17.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO01) - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na
interação com crianças e adultos.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•

Desenvolver a sociabilidade na convivência com outras crianças e adultos.
Perceber as limitações, possibilidades e singularidades próprias e do outro, construindo vínculos.
Desenvolver, progressivamente, atitudes de solidariedade, cooperação e respeito, por meio das relações de convívio social.
Manifestar emoções e sentimentos de afetividade, apoio, confiança, segurança e respeito por seus pares e adultos.
Perceber, apreciar e respeitar ações e gestos dos colegas nas brincadeiras e interações.
Desenvolver, progressivamente, atitudes de negociação para resolver questões de interesses divergentes.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brincar diariamente com crianças da mesma idade e de idades diferentes, compartilhando espaços e brinquedos.
Participar de atividades coletivas que incluam crianças de outros grupos.
Observar aspectos do ambiente a partir de vivências significativas junto a seu grupo de convivência.
Colecionar objetos de seu interesse em situações de brincadeiras.
Compartilhar ideias e emoções em rodas de conversa e em outras situações do cotidiano.
Compartilhar brinquedos com os colegas.
Acolher os colegas em suas necessidades afetivas.
Brincar de faz de conta e de roda, ouvir e contar histórias.
Esperar sua vez em brincadeiras e em outras situações do cotidiano.
Brincar em diferentes situações e espaços em interação com seus pares.

17.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO02) - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em
sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Construir uma imagem positiva de si mesmo, elevando sua autoconfiança.
Construir conhecimentos sobre sua própria história de vida e as diferentes culturas.
Desenvolver sentimentos de confiança e segurança, adaptando-se a situações de novas aprendizagens.
Reconhecer-se como alguém que é capaz, orgulhando-se de suas conquistas.
Desenvolver a autonomia em relação a alimentação, a fala, o movimento, cuidado corporal e preferências por brincadeiras e atividades.
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• Reconhecer as partes do próprio corpo.
• Demonstrar sentimento de satisfação com suas características corporais e prazer nas próprias conquistas.
• Desenvolver interesse por cuidar de sua imagem e de seus pertences.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolver problemas em situações de brincadeiras.
Brincar com luz e sombra.
Brincar com o corpo por meio de gestos e movimentos.
Brincar com sua imagem na frente do espelho apontando partes do corpo.
Brincar de faz de conta, de mímicas, a partir de histórias conhecidas.
Falar partes do corpo em situações reais vivenciadas no cotidiano.
Participar de roda de conversa sobre cuidados com o corpo e a saúde, falando e escutando os colegas.
Lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro.
Ter cuidado com os dentes.
Explorar o espaço físico da instituição educativa de forma cada vez mais autônoma.
Usar o banheiro de forma cada vez mais autônoma.
Informar do seu jeito quando está com fome, sede, sono e cansado.
Alimentar-se de forma cada vez mais autônoma, demonstrando prazer com a alimentação.
Tomar banho, de forma cada vez mais autônoma, brincando com a água e sentindo o prazer.

17.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO03) - Compartilhar os objetos e os espaços com crianças
da mesma faixa etária e adultos.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Desenvolver, autonomamente, atitude de formar parceiros para iniciar uma brincadeira ou compartilhar brinquedos.
Desenvolver estratégias de negociação com seus pares ao compartilhar brinquedos, objetos e espaços.
Desenvolver, gradativamente, a imagem mental dos objetos e dos espaços de seu convívio, para externalizar suas intenções e percepções.
Ampliar estratégias de representação criativa, por meio da interação com adultos e outras crianças.
Construir atitudes de cuidado com os objetos, os espaços, com seus pares e adultos.

Sugestões de experiências
• Brincar com jogos de imitação.
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•
•
•
•

Convidar colegas para iniciar brincadeiras.
Brincar de faz de conta junto com outras crianças, compartilhando brinquedos em suas explorações e investigações do espaço.
Deslocar-se pelo espaço da instituição educativa, de forma livre ou orientada pelo adulto.
Brincar nos espaços internos e externos da instituição, estabelecendo relação com o ambiente.

17.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO04) - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando
compreendê-los e fazendo-se compreender.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver, gradativamente, o domínio da linguagem verbal e não verbal para se comunicar.
• Comunicar-se através da fala ampliando gradativamente sua capacidade de falar e de ouvir.
• Expressar estados emocionais: satisfação e insatisfação, prazer e desagrado, surpresa, temor ou preocupação, buscando apoio para resolução de conflitos,
fazendo-se compreender por meio das diversas formas de linguagem.
• Ampliar a capacidade de se relacionar com adultos e crianças, respeitando os diferentes dialetos.
• Ampliar o vocabulário por meio da interação com os adultos e seus pares.
• Desenvolver estratégias para solucionar situações desafiadoras.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartilhar enredos e cenários em situações de brincadeiras.
Usar expressões faciais para apoiar seus relatos de situações vividas.
Opinar sobre a história escutada.
Expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio da dança, da música ou da arte.
Formular perguntas sobre o mundo a sua volta.
Descrever situações ou fatos vividos utilizando palavras novas e frases cada vez mais complexas.
Brincar de faz de conta, utilizando seu próprio vocabulário.
Contar histórias que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade ou de outros grupos étnicos.
Representar personagens ou trechos de histórias.
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17.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO05) - Perceber que as pessoas têm características físicas
diferentes, respeitando essas diferenças.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•

Reconhecer e respeitar as semelhanças e diferenças, próprias de si e do outro.
Desenvolver consciência do próprio corpo nomeando suas partes.
Desenvolver atitudes de respeito às características físicas e individuais das pessoas.
Demonstrar atitude de respeito às diferenças individuais referentes ao gênero, etnia, faixa etária, como também as pessoas com deficiência.
Desenvolver valores, hábitos e atitudes, buscando uma convivência harmônica para a vida em sociedade.
Valorizar suas particularidades e diferenças em relação aos outros.
Desenvolver atitude de solidariedade aos seus pares, em suas necessidades e dificuldades.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•

Brincar de faz de conta assumindo diferentes papéis, imitando ações e comportamentos de seus colegas.
Conviver com seus pares, respeitando as diferenças.
Participar de brincadeiras com outras crianças nas quais possam perceber as semelhanças e as diferenças.
Apreciar imagens de outros povos com características físicas diferentes, através de recursos áudio visuais, revistas, dentre outros.
Participar de atividades envolvendo a instituição educativa e as famílias.

17.2.6. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO06) - Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.
Aprendizagens específicas
• Construir e respeitar combinados de convívio social, de organização e utilização de brinquedos e espaços na instituição nos diferentes momentos do
cotidiano.
• Construir, gradativamente, regras de convivência nas interações com adultos e outras crianças, nas brincadeiras e jogos.
• Conhecer e respeitar as regras das brincadeiras.
• Perceber, respeitar e valorizar as pessoas por seus hábitos e costumes.
• Desenvolver atitudes de respeito às opiniões dos colegas.
• Construir estratégias de negociação, buscando solucionar pequenos conflitos.
• Reconhecer a si mesma e ao outro como partes de um mesmo grupo, compartilhando suas experiências, auxiliando e sendo auxiliados em suas
necessidades.
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• Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade social e cultural das pessoas de seu convívio.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar de rodas de cantoria e de conversas, ouvindo e se fazendo ouvir.
Decidir com os colegas temas de uma história a ser por todos dramatizada, justificando seus argumentos.
Interagir com outras crianças, observando e empregando algumas regras de convívio em situações de brincadeiras e em outros momentos da rotina.
Participar de diferentes manifestações culturais de seu grupo, como festa de aniversários, ritos e outras festas tradicionais.
Brincar diariamente com crianças da mesma idade e de idades diferentes.
Participar de atividades coletivas que incluam crianças de outros grupos da instituição: piqueniques, danças, passeios, brincadeiras, atividades de artes
visuais, banhos de mangueira e outras possibilidades.
Participar de conversas e rodas de leitura orientadas por adultos da instituição.
Participar de rodas de conversa em que possa falar sobre suas preferências, observando as diferenças de opiniões existentes no grupo.
Compartilhar brinquedos com outras crianças em momentos de interação.
Apreciar fotografias suas e de seus familiares, conhecendo sua própria história.
Conversar com pessoas da família que contam como brincavam quando eram crianças e outros assuntos que possam interessar.
Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos, objetos e canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de
outros grupos (grupos indígenas, por exemplo).
Brincar com brinquedos — construídos pelos familiares ou outras pessoas — que façam parte do patrimônio cultural da comunidade.

17.2.7. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EO07) - Resolver conflitos nas interações e brincadeiras,
com a orientação de um adulto.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Buscar apoio do adulto para resolver os conflitos relacionais.
Desenvolver a escuta do outro na busca de um equilíbrio viável para resolução de problemas.
Desenvolver, gradativamente, autonomia para resolver pequenos conflitos relacionais.
Utilizar procedimentos dialógicos para resolver conflitos.

Sugestões de experiências
• Expressar sentimentos para resolver conflitos do cotidiano.
• Brincar de faz de conta ou jogo simbólico.
• Negociar regras nas brincadeiras em momentos de interação com seus pares.
76

• Participar de rodas de conversa, buscando soluções para situações problema do cotidiano.
• Brincar com seus pares, compartilhando brinquedos.

17.3. Avaliação – Acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças
bem pequenas:
Observação criteriosa, registro e análise quanto:
•
•
•
•
•
•
•

Às atitudes e reações em momentos de convívio e interação social.
Aos progressos que apresentam na construção de sua identidade e progressiva autonomia pessoal.
Às atitudes relacionadas às estratégias de negociação com seus pares.
Ao domínio da linguagem para se comunicar.
À atitude de reconhecimento e de respeito às diferenças.
Aos procedimentos dialógicos para resoluções de conflitos.
Às atitudes de respeito às regras de convivência.

18. CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES)
18.1. Campo de experiências “Corpo, gestos e movimentos”
Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram
o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o
universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o
teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e
reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao
mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha
centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a
submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na
interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados
modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e
cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).
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18.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
•
•
•
•

Conviver com crianças e adultos, experimentando as possibilidades corporais para interagir e desenvolver o interesse sobre os cuidados com o corpo.
Brincar utilizando criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento, expressando emoções, alegrias e (re) significando o mundo a sua volta.
Explorar os movimentos corporais através de brincadeiras e interações para expressar suas emoções e desenvolver sua autonomia.
Participar de atividades que envolvem práticas corporais como dança, música, teatro, artes circenses, manifestando encanto e satisfação, desenvolvendo
a autonomia.
• Expressar corporalmente emoções e representações tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, artes visuais, dramatizações, danças, músicas,
escuta e contação de histórias.
• Conhecer-se por meio de diversas experiências de interações, brincadeiras e explorações com seu corpo, desenvolvendo a autonomia e a autoestima.

18.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02CG01) - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura
no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolver, gradativamente, uma percepção integrada do próprio corpo.
Expressar-se de diferentes modos através dos movimentos do corpo.
Desenvolver, gradativamente, o controle sobre o próprio corpo em danças, jogos, brincadeiras e outros movimentos.
Desenvolver a capacidade de criar gestos e movimentos, a partir da observação de diferentes manifestações corporais do seu grupo.
Expressar suas vivências e experiências de cuidados de si e interessar-se em escutar os relatos dos colegas.
Reconhecer as possibilidades do seu corpo, expandindo seus movimentos nos diferentes espaços.
Interessar-se por compartilhar conhecimentos sobre jogos e brincadeiras e apreciar os dos seus colegas, ampliando seu repertório cultural.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Brincar de faz de conta, utilizando como referência enredos, cenários e personagens do seu convívio social.
Brincar com jogos de sua cultura familiar e com os jogos de seus colegas.
Relatar práticas de cuidados de si em casa e escutar com atenção o relato dos colegas.
Brincar de imitar gestos e movimentos aprendidos com colegas e adultos.
Brincar de organizar os diversos espaços e materiais.
Brincar de imitar gestos e movimentos típicos dos profissionais da instituição e de sua comunidade local.
Cantar imitando os gestos ou seguir ritmos diferentes de músicas com movimentos corporais.
Escutar diferentes estilos de música (local, regional e mundial).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar de brincadeiras cantadas.
Dançar livremente.
Imitar movimentos e gestos a partir de apresentações artísticas assistidas.
Imitar movimentos na dança a partir do contato com diferentes gêneros musicais.
Brincar com argila.
Brincar de plantar, semear, colher, pescar, caçar.
Brincar deslocando-se e movimentando-se em espaços internos e externos da instituição.
Brincar movimentando os braços, as pernas, a cabeça, com orientação ou não do professor.
Comunicar-se através de gestos, expressões faciais, ritmos e movimentos corporais.
Brincar de mímica, dança, circo e outras possibilidades.
Cantar e dançar, em sintonia com o ritmo da música.
Brincar com diferentes materiais, como: bambolês, cordas, bolas, pés de lata e outros materiais.

18.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02CG02) - Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por
noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconhecer o espaço e movimentar-se, explorando-o de diferentes formas.
Desenvolver o interesse por fazer novas descobertas em seus deslocamentos e explorações nos diferentes espaços.
Desenvolver a orientação espacial nos deslocamentos, utilizando os movimentos corporais.
Desenvolver atitude de confiança e segurança nas próprias capacidades motoras, ao movimentar-se no espaço.
Desenvolver a autonomia ao explorar o espaço de diferentes formas e por diferentes perspectivas.
Desafiar-se a deslocar-se no espaço a partir das observações que faz, dos adultos e de seus pares.
Construir estratégias para a superação de desafios em seu deslocamento no espaço.
Apropriar-se do espaço a sua volta, reconhecendo onde se encontram seus pertences pessoais.

Sugestões de experiências
•
•
•
•

Localizar um brinquedo e buscá-lo no espaço em que se encontra.
Localizar seus pertences no espaço para fazer uso conforme suas necessidades.
Saltar, correr, se arrastar explorando o espaço em que se encontra.
Brincar com os colegas de esconder e achar brinquedos e objetos no espaço.
79

•
•
•
•

Andar pelo espaço segurando objetos na mão.
Imitar seus colegas nas diferentes formas de exploração do espaço.
Participar de circuitos elaborados com diferentes materiais.
Brincar com objetos e brinquedos de materiais diversos, experimentando suas possibilidades: encher, apertar, morder, produzir sons, esvaziar, transvazar,
empilhar, colocar dentro/fora, fazer afundar, flutuar, soprar, montar, construir, dentre outras.
• Brincar em diferentes posições: deitado, em cima, em baixo, de lado, atrás, à frente e outras possibilidades.

18.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02CG03) - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular,
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer e reconhecer os diferentes espaços físicos da instituição, a fim de situar-se e deslocar-se de diferentes formas com segurança.
Reconhecer os diferentes espaços em que convive, a fim de compreender a funcionalidade de cada ambiente.
Adquirir, gradativamente, equilíbrio, ritmo e resistência nos movimentos, nas brincadeiras, danças, coreografias, dentre outros.
Ampliar o conhecimento sobre seu corpo no espaço, demonstrando domínio sobre ele, desafiando-se nos deslocamentos.
Ampliar gestos e movimentos a partir de ações já conhecidas, criando e reinventando outras cada vez mais complexas.
Desenvolver a corporeidade por meio de brincadeiras, músicas e danças, a partir de orientações verbais, visuais e de movimentos simples.
Desenvolver atitude de apreciação do movimento dos adultos e de seus pares, narrando, descrevendo e demonstrando nas danças, músicas e brincadeiras.
Utilizar as possíveis variações do movimento, como a velocidade, força, flexibilidade para se deslocar, brincar e jogar.

Sugestões de experiências
•
•
•
•

Pegar o brinquedo quando solicitado pelo outro.
Correr para ver quem chega primeiro a um lugar marcado.
Correr, saltar ou rastejar-se, explorando espaços familiares e com obstáculos.
Brincar de esconde-esconde, pular dentro e fora de pneus, escorregar, balançar, dançar, rodopiar, andar, engatinhar, arrastar-se, pular, subir, descer,
pendurar-se, saltar, equilibrar-se, perseguir, procurar e pegar.
• Movimentar-se ao ritmo de músicas diversas.
• Movimentar-se ao comando de seus pares e adultos (ao som de palmas, estalar de dedos, batidas de pés, etc.).

80

18.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02CG04) - Demonstrar progressiva independência no cuidado
do seu corpo.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconhecer o próprio corpo e o dos colegas, demostrando cada vez mais cuidado consigo e com o outro.
Apropriar-se dos nomes das partes do corpo de forma contextualizada, em situações reais ou de faz de conta.
Adotar hábitos e cuidados saudáveis de higiene corporal.
Desenvolver, gradativamente, autonomia nos movimentos ao cuidar do corpo.
Expressar atitudes de cuidado e respeito consigo mesmo e com o outro.
Desenvolver, progressivamente, autonomia em situações de alimentação, higiene corporal, troca de roupa e em outras situações.
Desenvolver atitude de confiança e segurança ao solicitar ajuda do adulto, quando necessário.
Desenvolver o prazer da descoberta, experimentando novos alimentos.
Superar desafios frente a novas experiências com relação aos cuidados do seu corpo.
Desenvolver hábitos de cuidado de si, que envolvam ações de vestir-se, alimentar-se e outras.

Sugestões de experiências
• Alimentar-se, usar o vaso sanitário, limpar o nariz, lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho, ensaboando o corpo e os cabelos, pentear-se,
autonomamente.
• Calçar meias e sapatos, vestir-se com ou sem ajuda.
• Solicitar ajuda para limpar-se ao usar o banheiro, quando necessário.
• Alimentar-se, solicitando ajuda quando necessário.

18.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02CG05) - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•

Desenvolver a coordenação motora ampla e fina para que tenha maior domínio no seu deslocamento e na atuação sobre os objetos.
Utilizar, progressivamente, as habilidades motoras para manusear diferentes objetos e materiais.
Desenvolver autocontrole de movimentos ao manipular materiais de diferentes tipos, tamanhos, espessuras, texturas e pesos.
Aprimorar a coordenação visio-motora fina, utilizando os movimentos de preensão para fazer suas marcas gráficas.
Desenvolver a curiosidade por conhecer novos objetos, seus usos e funções, manuseando-os em diferentes situações.
Desenvolver a autoconfiança, perseverança e interesse, frente aos desafios encontrados na manipulação de objetos e materiais.
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Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montar brinquedos, pegar objetos e manuseá-los.
Carregar objetos controlando e equilibrando-os.
Construir brinquedos diversos com sucatas, com materiais da natureza e outros.
Brincar de cantar, dançar, desenhar, escrever, jogar futebol, jogar bola ao cesto, boliche, esconde-esconde, mapa do tesouro, estátua ou malabarista de
circo.
Fazer marcas gráficas com giz de cera, canetas, lápis, pincéis grosso e fino, pincéis de rolinho, giz pastel e outros materiais.
Folhear páginas de livros, cadernos, revistas e outros.
Brincar com blocos de encaixe para construir objetos de diferentes tamanhos e formatos.
Usar, gradativamente, tesoura simples (sem ponta) para recortar.
Explorar as diferentes características de vários materiais, as possibilidades de manuseá-los e brincar com eles.

18.3. Avaliação - acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças bem
pequenas:
•
•
•
•
•
•

Observação criteriosa, registro e análise quanto:
Às iniciativas em criar gestos e movimentos, a partir das manifestações corporais do seu grupo cultural.
Ao desempenho corporal nas explorações do espaço de diferentes formas e diferentes perspectivas.
À coordenação simultânea de movimentos e gestos de forma segura e equilibrada.
Às atitudes de cuidados pessoais com independência e autonomia.
Ao domínio e controle das habilidades manuais.

19. CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES)
19.1. Campo de experiências “Traços, sons, cores e formas”
Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças,
por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia
etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias
produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos,
modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças
desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover
a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da
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sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem
suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.

19.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com outras crianças e adultos em situações prazerosas de artes plásticas, músicas, danças, teatro, cinema e festas da cultura popular nacional
e regional, que possibilitem produzir conhecimentos sobre si e sobre o mundo social, físico e cultural.
• Brincar, utilizando criativamente o repertório da cultura nas suas diferentes manifestações, que sejam: plástica, visual, sonora e musical, em contextos
que possibilitem reflexões sobre sua história e de seu grupo.
• Explorar, guiados pela curiosidade e pelo desejo de aprender, instrumentos e objetos que produzam sons, ritmos variados, escultura, desenhos, ilustrações,
pinturas e gravuras em diferentes suportes.
• Participar de experiências lúdicas e artísticas que desenvolvam posturas diferenciadas quanto à organização de ambiente (tanto do cotidiano quanto o
preparo para determinados eventos), à definição de temas e à escolha de materiais a serem usados.
• Expressar suas ideias, pensamentos e sensações, atribuindo sentido ao mundo, cantando, dançando, esculpindo, desenhando e encenando.
• Conhecer-se mediante as descobertas realizadas no contato com as diferentes manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades.

19.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02TS01) - Criar sons com materiais, objetos e instrumentos
musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expressar-se e interagir com seus pares e adultos, explorando os elementos da música (melodia, ritmo e harmonia).
Desenvolver a percepção auditiva através das diferentes possibilidades sonoras.
Desenvolver crescente habilidade de concentração e atenção, utilizando diferentes instrumentos e objetos para reproduzir canções.
Reproduzir ou inventar canções a partir de outras conhecidas.
Desenvolver, progressivamente, a percepção dos sons do seu corpo, dos diversos seres, dos elementos da natureza e de objetos.
Desenvolver a capacidade de interpretação musical envolvendo o corpo no compasso e ritmo da canção.
Acompanhar a música utilizando diferentes objetos ou instrumentos, buscando adequar ao ritmo da música.
Desenvolver a postura investigativa, explorando os sons dos instrumentos musicais e de outros objetos.
Apreciar e valorizar diferentes estilos musicais.
Construir seu gosto musical e fazer escolhas, demonstrando sua preferência.

Sugestões de experiências
• Brincar com o próprio corpo batendo palmas e pés.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brincar com materiais, objetos e instrumentos músicas.
Imitar, inventar e reproduzir criações musicais.
Explorar materiais buscando diferentes sons para acompanhar canções que lhes são familiares.
Imitar sons com diferentes objetos ou instrumentos ao ritmo da música.
Brincar com objetos sonoros e instrumentos musicais de sucatas e/ou industrializados.
Apreciar músicas de produção artística da cultura local e de outras culturas.
Brincar de fazer vozes diferentes, mais finas, mais grossas, mais nasais, dentre outras.
Soprar, sacudir, raspar, bater, experimentando diferentes modos de ação instrumental.
Emitir sons articulados a gestos e ser interpretado pelo outro.
Imitar e inventar sons com o corpo e com objetos diversos.
Construir brinquedos sonoros e outros objetos.

19.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02TS02) - Utilizar materiais variados com possibilidades de
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
Aprendizagens específicas
• Expressar-se em diferentes modalidades da linguagem visual – desenho, pintura, colagem, construção, modelagem, utilizando materiais tradicionais e
materiais recicláveis e reutilizáveis.
• Ampliar as possibilidades de manuseio de materiais diversos para realizar suas produções artísticas.
• Aprimorar as habilidades (liberdade dos gestos, movimento amplo e exploração da dimensão espacial) necessárias para manuseio de diferentes materiais
e instrumentos.
• Ampliar conhecimento de mundo a partir da apreciação e participação em diferentes manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades.
• Desenvolver, progressivamente, a sensibilidade artística e a apreciação estética.
• Construir atitude de respeito pela produção dos colegas e autoconfiança por sua produção artística.
• Desenvolver atitudes de cuidado com o próprio corpo e do colega ao manusear diferentes materiais, instrumentos e objetos durante as produções artísticas.
• Desenvolver atitude de colaboração quanto a organização e cuidados com os materiais, suas produções e de seus colegas.

Sugestões de experiências
•
•
•
•

Criar objetos tridimensionais com palitos de madeira, papéis diversos, argila, massa de modelar, areia de modelar, barro, tinta e outros.
Brincar de montar, encaixar e empilhar objetos tridimensionais de diferentes texturas, formas, pesos, tamanhos, largura e altura.
Pintar e colar formas tridimensionais.
Apreciar as próprias produções e as dos colegas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipular diferentes materiais para desenhar, pintar e modelar.
Observar as transformações dos materiais e as diferentes texturas de massas e tintas produzidas com elementos da natureza.
Experimentar diferentes formas de utilização de materiais, meios e suportes tanto no formato como no tamanho.
Desenhar a partir de uma imagem.
Criar produções artísticas em diferentes suportes (papel, cartão, cartolina, papelão, madeira, tecido, folhas ou fibras naturais).
Desenhar a figura humana: a si mesmo, os colegas, o professor, a família.
Produzir colagens utilizando diferentes tipos de cola, materiais e suportes.
Modelar usando diferentes tipos de materiais, com ou sem auxílio de ferramentas.
Brincar com tintas de cores variadas.
Pesquisar e criar diferentes tipos de texturas.
Ter cuidado com o próprio corpo e o dos colegas ao manusear diferentes materiais, instrumentos e objetos.
Cuidar dos materiais e dos trabalhos e objetos produzidos pelo grupo.
Organizar e cuidar do espaço físico.
Apreciar as próprias produções e as produções de outras crianças.
Observar e apreciar produções artísticas e obras de arte.
Criar cenários e figurinos.
Visitar diferentes espaços culturais.

19.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02TS03) - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•

Ampliar repertório musical a partir de músicas e brincadeiras cantadas.
Desenvolver atitude de apreciação musical, aprimorando o gosto e a sensibilidade em relação à música.
Apreciar produções audiovisuais como musicais, brinquedos cantados, teatros de fantoches e marionetes.
Desenvolver o gosto por variados estilos musicais, reproduzindo-os nas brincadeiras cantadas e em suas criações musicais.
Desenvolver a capacidade de escuta dos sons, identificando-os e correlacionando-os aos objetos ou seres que os produzem.
Ampliar a capacidade de reproduzir os sons, imitando-os de diversas formas (batendo palmas, dançando, cantando, utilizando objetos sonoros, entre
outras).
• Ampliar seu conhecimento de mundo por meio da investigação e descoberta das diferentes fontes sonoras (natureza, instrumentos musicais, equipamentos
audiovisuais, corpo, etc.).
• Reconhecer sons familiares e identificar possibilidades de reproduzi-los utilizando objetos de seu cotidiano ou instrumentos musicais.
• Desenvolver a socialização e o sentimento de pertença, participando de jogos e brincadeiras em grupo, que envolvam a dança e a música.
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Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imitar sons da natureza – canto dos pássaros, “vozes” de animais, sons do vento, da chuva e outros.
Imitar sons da cultura – vozes humanas, sons de instrumentos musicais e de máquinas.
Participar de eventos sonoros e produções musicais.
Participar de jogos e brincadeiras que envolvam a dança e/ou improvisação musical.
Explorar objetos de seu cotidiano ou instrumentos musicais.
Reproduzir sons ou canções conhecidas em brincadeiras.
Apreciar canções e músicas de diferentes culturas.
Escutar músicas de diferentes tradições.
Cantar e brincar com música de diferentes gêneros e gostos.
Imitar e inventar música de sua preferência.
Ouvir os sons do próprio corpo e dos colegas.
Ouvir os mais variados sons do entorno e estar atento ao silêncio.
Ouvir músicas de diferentes estilos.
Ouvir histórias em que se possa reproduzir os sons presentes no enredo.
Cantar com acompanhamento de sons produzidos por batidas ritmadas em várias partes do corpo (mãos, pés, dedos, barriga, etc.).
Brincar com jogos cantados e rítmicos.
Utilizar diferentes objetos e deles extrair som para acompanhar canções conhecidas.
Explorar por meio de brincadeiras diversas fontes sonoras, discriminando-as.

19.3. Avaliação - acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças bem
pequenas:
Observação criteriosa, registro e análise quanto:
• À capacidade de criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais.
• Ao desenvolvimento da sensibilidade, da capacidade de manipular materiais diversos e a criatividade.
• À iniciativa em buscar e utilizar diferentes fontes sonoras para produzir sons.
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20. CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES)
20.1. Campo de experiências “Escuta, fala, pensamento e imaginação”
Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de
interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a
interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão,
apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.
Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos
que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita,
dos gêneros, suportes e portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que
deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas,
poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da
direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita
que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas
da compreensão da escrita como sistema de representação da língua.

20.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com crianças e adultos em situações comunicativas do cotidiano, desenvolvendo progressivamente confiança em participar de experiências que
envolvam o pensamento, a imaginação, sentimentos, narrativas e diálogos, quer seja em momentos individuais ou coletivos.
• Brincar e se deliciar com histórias e poesias, com jogos, parlendas, rimas, brinquedos cantados, textos de imagens e escritos, ampliando seu repertório
das manifestações culturais, favorecendo sua progressiva aprendizagem dos vários gêneros e formas de expressão: gestual, oral, escrita, plástica,
dramática e musical.
• Explorar gestos, expressões, rimas, imagens, canções, enredos de histórias, textos que compõem o patrimônio cultural da humanidade (histórias, lendas,
mitos, fábulas, poemas, parlendas, trava-línguas, piadas, adivinhas, músicas, entre outros), atuando como autores no processo, redescobrindo e
transformando à sua maneira e de acordo com suas possibilidades, considerando o momento de seu desenvolvimento.
• Participar de rodas de conversa, relatos de experiência, leitura e contação de histórias, saraus, dramatizações, apresentações, construção de narrativas,
representação de papeis no faz de conta, exploração de materiais impressos e de variedade linguística, comunicando-se com os outros, trocando
informações e agindo no mundo, criando assim a possibilidade de compreensão, de organização de ideias e consciência de si mesmo.
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• Expressar sentimentos, ideias, desejos, necessidades, dúvidas, informações e descobertas, possibilitando o compartilhamento de saberes e
conhecimentos entre todos os envolvidos, sendo sua autoria garantida pelo gesto, pela fala, pelo desenho, pela escrita (convencional ou não convencional)
ou por outra forma de registro.
• Conhecer-se como sujeitos de sua cultura, reconhecendo e dando sentido às intenções comunicativas e de escuta, aos gestos, as emissões sonoras, as
narrativas de diferentes gêneros linguísticos, aos diferentes suportes e gêneros textuais, valorizando suas origens.

20.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF01) - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
Aprendizagens específicas
• Expressar e comunicar ideias, desejos, necessidades, sentimentos e vivências por meio de diferentes linguagens (dança, desenho, mímica, música,
linguagem oral e escrita e outras).
• Valorizar a conversa como forma de conhecer a si mesma, as coisas e aos outros.
• Expressar suas emoções e sentimentos de modo que seus hábitos, ritmos e preferências individuais sejam respeitadas no grupo em que convive.
• Desenvolver a escuta atenta nas interações comunicativas com seus pares e adultos.
• Ampliar, progressivamente, o vocabulário acrescentando palavras às construções de frases.
• Interessar-se por fazer uso mais complexo da linguagem, na tentativa de se fazer entender.
• Desenvolver o pensamento e o raciocínio para compreender e expressar livremente os sons da língua e a sonoridade das palavras.
• Desenvolver, progressivamente, habilidade de iniciar diálogos estruturados.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversar com os colegas e com o professor sobre situações vividas no cotidiano.
Relatar suas próprias experiências.
Escutar as experiências vividas pelos colegas.
Falar sobre seus estados emocionais: satisfação e insatisfação, prazer e desagrado, surpresa, temor ou preocupação.
Cumprimentar, despedir-se, agradecer, desculpar-se, aceitar desculpas.
Dançar, fazer mímica, desenhar, cantar e dramatizar.
Ouvir contar e recontar histórias, parlendas, quadrinhas, trava-línguas, adivinhas e poesias.
Nomear e descrever objetos, pessoas, fotografias e gravuras.
Emitir sons articulados a gestos e ser interpretado pelo grupo de crianças e pelo adulto.
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20.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF02) - Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas
e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer, reproduzir e produzir oralmente jogos verbais como trava-línguas, parlendas, adivinhas, quadrinhas, poemas e canções.
Ampliar seu vocabulário por meio de músicas, cantigas de roda, narrativas e brincadeiras, desenvolvendo sua capacidade de comunicação.
Desenvolver o interesse por explorar sons, seus efeitos e intensidades, nos jogos rimados.
Desenvolver a imaginação e a criatividade, brincando com a linguagem em canções conhecidas, danças, recitações de poemas, parlendas, cantigas de
roda, dentre outras.
Construir, diferentes entonações, ritmos e sons, enquanto canta ou declama.
Desenvolver o hábito da escuta ao recontar e usar em suas brincadeiras, rimas e textos poéticos.
Familiarizar-se, gradativamente, com aspectos da língua por meio da musicalidade e forma gráfica dos textos poéticos e rimados.
Desenvolver o gosto e o prazer em realizar suas produções e declamações.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recitar poesias e parlendas criando diferentes entonações e ritmos.
Declamar textos poéticos conhecidos.
Participar de jogos orais envolvendo sons, ritmos e rimas.
Criar sons enquanto canta uma música.
Imitar a leitura de textos poéticos, trechos de contos, listas e outras possibilidades.
Brincar com palavras que rimam.
Recitar poemas e/ou cantar músicas com rimas.
Brincar de trava-línguas, parlendas, adivinhas, quadrinhas, poemas e canções.
Jogar e brincar com a sonoridade das palavras.

20.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EIO2EF03) - Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de
histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).
Aprendizagens específicas
• Ampliar, progressivamente, a capacidade de manter-se atento durante a leitura do professor.
• Perceber que as ilustrações de um livro podem representar o que está escrito na narrativa ou agregar novas informações ao texto.
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•
•
•
•

Desenvolver a compreensão de textos, a partir da escuta e interpretação dos sons, gestos e expressões que fazem parte das narrativas.
Apropriar – se, gradativamente, da linguagem escrita (nos diferentes tipos de textos) sua função, conteúdo e formato.
Desenvolver, progressivamente, comportamento leitor, observando gestos e ações que acompanham a leitura de um livro.
Apropriar-se, progressivamente, dos procedimentos leitores pela imitação: gestos de folhear, apontar para as palavras e imagens, buscar títulos no índice,
ler da esquerda para direita e de cima para baixo, dentre outros.
• Produzir ilustrações estabelecendo relação entre os fatos da narrativa.
• Desenvolver a compreensão da narrativa, por meio da produção de ilustrações sequenciada dos fatos.
• Construir texto oral a partir das reflexões sobre as ilustrações de textos e livros.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler textos memorizados com a ajuda do (a) professor (a).
Brincar de ler em diferentes situações.
Brincar de ler livros, revistas e outros materiais impressos a partir da capa e virar as páginas sucessivamente.
Brincar de ler acompanhando o texto com o dedo.
Conversar sobre as ilustrações dos livros, revistas, gibis e outros impressos.
Conversar sobre as histórias e outros textos lidos.
Nomear e descrever objetos, pessoas, fotografias e gravuras.
Apreciar a leitura de histórias feita pelo professor.
Escutar leituras diversas.
Criar ilustrações variadas.
Contar histórias a partir de objetos lúdicos e da imaginação.

20.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EIO2EF04) - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver, gradativamente, a compreensão sobre a estrutura da narrativa a partir de diversas reflexões.
• Desenvolver, gradativamente, sua capacidade argumentativa, opinando sobre características de personagens, cenários e os principais acontecimentos de
histórias conhecidas, lidas e narradas.
• Desenvolver a capacidade de recuperação e ordenação da narrativa, por meio de reconto oral, dramatização e ilustrações.
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Sugestões de experiências
•
•
•
•
•

Descrever, oralmente, características de personagens e cenários.
Conversar com seus pares sobre as histórias conhecidas.
Recontar histórias apoiadas por ilustrações.
Representar histórias conhecidas e seus personagens por meio de dramatizações.
Ouvir e apreciar histórias e outros textos literários.

20.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF05) - Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias
ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver, gradativamente, a capacidade argumentativa e crítica, elaborando perguntas e respostas de acordo com as diversas situações comunicativas
nas quais participa.
• Expressar-se livremente, por meio da oralidade, ideias e sentimentos, respondendo e formulando perguntas.
• Compartilhar oralmente suas experiências vividas e ouvidas, descrevendo lugares, pessoas e objetos.
• Desenvolver a capacidade de construir narrativas orais.
• Ampliar o vocabulário, participando e expressando-se em conversas, narrações e brincadeiras.
• Compreender, gradativamente, o conteúdo e o propósito de diferentes mensagens em diversos contextos.
• Desenvolver postura de respeito e escuta à fala do outro.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Expressar-se verbalmente em conversas, narrações e brincadeiras.
Relatar experiências pessoais.
Contar e ouvir casos, relatos.
Pedir e atender pedidos, dar e ouvir recados, avisos, orientações e instruções.
Dar e ouvir notícias e/ou informações.
Ouvir, contar e recontar histórias, trava-línguas, parlendas, quadrinhas.
Brincar de faz de conta.
Participar oralmente da construção de pequenos textos coletivos que envolvam situações reais e de faz de conta.
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20.2.6. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF06) - Criar e contar histórias oralmente, com base em
imagens ou temas sugeridos.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•

Recontar histórias e contos conhecidos, com ajuda do professor, dos colegas e dos familiares.
Manifestar as experiências vividas e ouvidas, por meio de dramatizações ou outras representações.
Desenvolver a autoconfiança e segurança na capacidade comunicativa ao criar ou contar suas histórias.
Apropriar-se de recursos expressivos da narrativa de uma história, fazendo uso nas brincadeiras, representações e conversações com seus pares e adultos.
Desenvolver, progressivamente, a compreensão sobre o uso da linguagem e sua importância nas relações sociais.
Desenvolver a capacidade de estabelecer relações entre diferentes histórias conhecidas.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•

Recontar histórias ao brincar de faz de conta.
Recontar histórias conhecidas com e sem apoio de livros, fantoches, desenhos, entre outros.
Ditar histórias criadas ou memorizadas.
Criar histórias com ou sem apoio de imagens, fotos e outros materiais.
Brincar de faz de conta construindo histórias.

20.2.7. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF07) - Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.
Aprendizagens específicas
• Familiarizar-se com o mundo letrado, realizando leitura não-convencional em diferentes portadores textuais.
• Compreender, gradativamente, a função dos diferentes portadores textuais, fazendo uso no seu cotidiano.
• Produzir escritas espontâneas em brincadeiras de faz de conta, tendo como base os diferentes portadores textuais.

Sugestões de experiências
•
•
•
•

Brincar de escrever cartas aos seus colegas ou familiares, espontaneamente.
Folhear livros, contando suas histórias para os colegas.
Brincar de correio, escritório, supermercado, banco, livraria.
Escolher e selecionar livros para ler.
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•
•
•
•

Explorar livros confeccionados com materiais diversos (papel, plástico, tecido, borracha).
Presenciar situações significativas de leitura e escrita.
Ler e escrever livremente o próprio nome e o nome dos colegas.
Visitar bibliotecas e casas de leituras.

20.2.8. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EIO2EF08) - Manipular textos e participar de situações de escuta
para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala,
cardápios, notícias etc.).
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Familiarizar-se com os diferentes gêneros textuais em diferentes suportes.
Desenvolver atitude de escuta, em situações de conversação e de exploração dos diferentes gêneros textuais.
Desenvolver, gradativamente, a compreensão sobre as marcas e características dos diferentes gêneros textuais.
Desenvolver, gradativamente, a compreensão do uso social dos diferentes gêneros textuais.
Ampliar o gosto e o prazer pela leitura de diferentes gêneros textuais em diferentes suportes.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recitar parlendas.
Buscar informações nos jornais, revistas e outros.
Participar de atividades culinárias.
Usar livros de receitas, para preparações culinárias.
Explorar portadores de diferentes gêneros textuais.
Manusear suportes e gêneros textuais da nossa localidade.
Participar das situações de leitura de textos de diferentes gêneros (contos, poemas, parlendas, trava-línguas, etc.) feitas pelo professor.
Explorar, nas rodas de leitura, diferentes materiais escritos, tais como: livros, revistas, histórias em quadrinhos, dentre outros.
Participar de situações de escrita de avisos, recados, bilhetes e outros.
Ditar lista que fizerem sentido: frutas, brinquedos, brincadeiras, músicas e histórias que mais gostam.
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20.2.9. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02EF09) - Manusear diferentes instrumentos e suportes de
escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Desenvolver, gradativamente, a compreensão sobre as relações entre a fala e a escrita, a partir da observação do outro nos diversos contextos.
Compreender que desenhos, letras e outros sinais gráficos são formas de comunicação.
Compreender, gradativamente, o que a escrita representa e como é representada.
Desenvolver comportamento de escritor ao fazer de conta que escreve, imitando o adulto.
Desafiar-se a produzir, autonomamente, comunicações escritas não-convencionais (garatujas), manuseando diferentes instrumentos e suportes de escrita.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manusear e explorar diferentes suportes de escritas.
Imitar comportamento de escritor nas situações de faz de conta.
Desenhar livremente.
Brincar com a sonoridade das palavras.
Brincar de traçar letras e palavras.
Fazer uso de letras, ainda que de forma não convencional, em seus registros de comunicação.
Produzir comunicações escritas, tendo o professor como escriba.
Produzir diferentes marcas gráficas utilizando instrumentos e suportes variados.
Escrever o próprio nome – do jeito que souber.

20.3. Avaliação - Acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças bem
pequenas:
Observação criteriosa, registro e análise quanto:
•
•
•
•
•
•
•

À capacidade de estabelecer interações comunicativas com seus pares, entendendo e se fazendo entender.
À capacidade de explorar sons, ritmos, entonações e intensidade nas rimas e aliterações.
À capacidade de estabelecer relação entre imagem e texto escrito.
Ao interesse em ouvir leitura de histórias e outros textos.
Aos procedimentos utilizados para manusear e manipular textos escritos de diferentes gêneros.
À capacidade argumentativa sobre elementos presentes em textos e fatos de histórias narradas.
Às iniciativas em relatar suas diversas experiências cotidianas.
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•
•
•
•

À capacidade de criar histórias orais, estabelecendo relação entre imagem e temas propostos.
À compreensão dos usos e funções sociais da linguagem escrita.
À compreensão que desenhos, letras e outros sinais gráficos são formas de comunicação.
Às estratégias utilizadas para manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita.

21. CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES)
21.1. Campo de experiências “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”
As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde
muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram
também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes
tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece;
como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e em
muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as
crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar
respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do
mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.

21.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com seus pares e com adultos, explorando objetos e materiais de diferentes propriedades físicas, fazendo observações e construindo hipóteses
sobre o mundo natural e social.
• Brincar com seus pares e adultos, utilizando objetos, acessórios e elementos da natureza, assumindo diferentes papéis sociais e culturais, ampliando sua
experiência relacional e sensorial com texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades e possibilidades de transformação.
• Participar de situações de cuidados com o meio ambiente e sua sustentabilidade, de investigação sobre fenômenos naturais e resolução de problemas
cotidianos que envolvam quantidades, medidas, dimensões, tempos, espaços, comparações, transformações, construindo hipóteses e explorando objetos
e ferramentas diversas, tais como: bússola, lanterna, lupa, máquina fotográfica, smartphone, filmadora, gravador, projetor, computador e outras.
• Explorar características do mundo natural e social, despertando a curiosidade por nomear, agrupar e ordenar informações para compreender os espaços
à sua volta e as transformações neles realizados, sua própria história, os modos de vida das pessoas de sua comunidade e de outras culturas.
• Expressar por meio das diferentes linguagens, suas impressões, observações, hipóteses e explicações sobre acontecimentos sociais, fenômenos da
natureza e características do ambiente em que vive.
95

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social, convivendo e
conhecendo os costumes, as crenças e as tradições locais, regionais e de outras culturas.

21.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET01) - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre
as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Desenvolver a curiosidade explorando o meio, fazendo descobertas quanto as características e propriedades dos objetos.
Desenvolver a postura investigativa, a partir de observações das características e propriedades dos objetos de diferentes formas, textura, massa, tamanho.
Desenvolver o interesse em explorar objetos identificando suas semelhanças e diferenças.
Manifestar seus conhecimentos, criando narrativas, nomeando as características dos objetos.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explorar os objetos percebendo seus atributos (massa, textura e tamanho).
Descrever objetos em situações de exploração.
Explicar suas ações e interferências sobre o meio (parar uma bola, fazer bolinhas de areia, etc.).
Manipular elementos do meio, misturando e observando suas transformações (água e maisena, tintas e outras).
Participar de experiências culinárias observando as transformações dos ingredientes usados.
Explorar traços e formas utilizando materiais de pintura, escultura e dobradura.
Brincar com diferentes tipos de tinta.
Participar de experiências de confecção de diferentes tipos de tinturas.
Brincar com elementos da natureza – argila, areia, água e plantas.

21.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET02) - Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano
e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Desenvolver a curiosidade e interesse em observar fenômenos da natureza.
Construir, gradativamente, saberes e conhecimentos sobre fenômenos da natureza.
Desenvolver estratégias investigativas, questionando, relacionando informações, formulando hipóteses sobre a complexidade e diversidade da natureza.
Ampliar seus conhecimentos sobre fenômenos da natureza conhecidos por meio da escuta de histórias e meios de comunicação.
Manifestar interesse em compartilhar, descrever, demonstrar, relatar oralmente seus conhecimentos e experiências sobre as transformações da natureza,
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dos objetos e dos seres vivos.
• Desenvolver a oralidade, explicando livremente sua compreensão sobre os fenômenos da natureza.
• Construir conhecimentos a partir de investigações para descobrir porque as coisas acontecem e como funcionam.
• Demonstrar conhecimentos sobre os movimentos do sol, da lua, das estrelas, das nuvens, e de outros elementos da natureza, a partir da observação
investigativa.
• Expressar oralmente suas impressões sobre o clima: calor, chuva, claro-escuro, quente-frio.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•

Investigar para descobrir porque as coisas acontecem e como funcionam.
Falar sobre o fenômeno natural que presenciou e/ou que está presenciando.
Descrever mudanças em objetos, seres vivos e eventos naturais no ambiente interno e na natureza.
Observar os diferentes elementos e fenômenos da natureza – luz solar, chuva, vento, nuvens, morros, dentre outros.
Observar e conversar sobre o movimento da lua, das estrelas e das nuvens.
Contar suas observações sobre as mudanças de tempo – frio e calor – nas diversas situações cotidianas.

21.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET03) - Compartilhar, com outras crianças, situações de
cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Desenvolver atitudes de cuidados com o ambiente da instituição educativa e outros espaços de convívio social.
Desenvolver atitude de preservação da natureza, percebendo-se como parte integrante e atuante do meio ambiente.
Desenvolver atitude de respeito, cuidado e permanente interesse por aprender sobre plantas e animais e suas relações com o ambiente.
Ampliar suas noções e compreensões sobre plantas e animais, refletindo sobre suas relações com o ambiente.
Manifestar conhecimentos sobre algumas particularidades e características dos animais, nomeando, imitando, cuidando, descrevendo e registrando por
meio de diferentes linguagens.
• Manifestar conhecimentos sobre as plantas e suas características, nomeando, cuidando, descrevendo e registrando por meio de diferentes linguagens.
• Desenvolver o prazer da descoberta, por meio da exploração, observação, formulação de hipóteses sobre a diferença entre seres vivos e outros elementos
e materiais.

Sugestões de experiências
• Cuidar das plantas utilizando ferramentas para jardinagem ou horta.
• Acompanhar o crescimento de alimentos na horta.
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•
•
•
•
•
•

Imitar algumas particularidades dos animais.
Citar características que diferenciam os seres vivos de outros elementos.
Observar animais em livros, revistas e filmes.
Reproduzir sons de animais.
Descrever características físicas de animais: pelagem, forma do corpo, presença de bico, localização dos olhos e outras.
Relatar sobre diferentes formas de vida dos animais: alimentação, moradia, dentre outras.

21.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET04) - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima,
embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolver noção de tempo e de espaço por meio de estratégias de observação e uso no cotidiano.
Perceber a passagem do tempo, acompanhando a retomada do professor das diferentes atividades da rotina diária.
Perceber algumas passagens significativas do tempo, participando da organização de eventos, festas tradicionais e aniversários.
Manifestar, em conversa com seus pares e adultos, conhecimentos sobre as relações temporais usando as expressões antes, durante e depois.
Desenvolver noções de espaço e tempo, tendo primeiramente seu corpo e suas ações como referências em brincadeiras livres.
Desenvolver atitudes de interesse por conhecer diferentes espaços da instituição educativa, por meio de explorações e deslocamentos.
Manifestar conhecimentos sobre percursos e trajetos considerando diferentes pontos de referência.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Procurar objetos ou brinquedos desejados nas situações de brincadeiras.
Usar expressões temporais como antes, durante e depois, em diferentes momentos da rotina.
Explorar os diferentes espaços da escola.
Descrever, percursos e trajetos considerando diferentes pontos de referência.
Consultar o calendário em diferentes situações.
Brincar de localizar um objeto no espaço.
Brincar de circuitos com diferentes obstáculos.
Brincar de faz-de-conta organizando o espaço.
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21.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET05) - Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).
Aprendizagens específicas
• Desenvolver, progressivamente, a habilidade de classificar os objetos baseados em seus atributos: tamanho, peso, cor, forma e outros atributos.
• Aprimorar os conhecimentos sobre os atributos dos objetos, em brincadeiras e explorações.
• Manifestar suas descobertas sobre os atributos dos objetos, identificando, ordenando, selecionando, agrupando, nomeando e organizando as informações
por meio de suas ações.
• Desenvolver a capacidade investigativa, explorando, comparando as diferenças entre os materiais e classificando-os quanto ao tamanho, peso, cor, forma,
dentre outros.
• Desenvolver hábito de organizar os brinquedos e outros materiais da sala, selecionando e agrupando-os segundo seus atributos.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brincar com materiais de tamanho, peso, cor e formato diferentes.
Organizar os brinquedos da sala, agrupando-os conforme seus atributos.
Brincar com diferentes instrumentos de medidas.
Brincar com o corpo observando os diferentes tamanhos (braços, pernas, mãos, pés, etc.).
Brincar de montar cenários com objetos de diversos tamanhos.
Brincar dentro de caixas e de tendas de tamanhos diversos.
Pintar usando suportes de diversos tamanhos e formatos.
Explorar brinquedos com diferentes formas.
Brincar com blocos de encaixe.

21.2.6. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET06) - Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes,
durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
Aprendizagens específicas
• Desenvolver, progressivamente, a capacidade de compreensão dos conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento,
rápido, depressa, devagar) nas diferentes situações do cotidiano.
• Desenvolver a percepção do tempo, tendo como referência os diferentes momentos da rotina, calendário, relógio e outras formas de perceber a passagem
do tempo.
• Reconhecer alguns indícios externos (relacionados ao ambiente) para antecipar acontecimentos do cotidiano.
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• Reconhecer, gradativamente, os diferentes níveis de velocidades e ritmos, as relações de causa e efeito dos diversos movimentos corporais, nas
brincadeiras e outras experimentações.
• Perceber algumas passagens significativas do tempo, participando da organização de eventos, festas tradicionais e aniversários.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•

Brincar nos diferentes espaços internos e externos da instituição.
Brincar experimentando diversos níveis de velocidade.
Brincar com jogos diversos.
Conversar sobre os diferentes momentos da rotina.
Brincar com relógio, calendário, fita métrica, balança e outros materiais convencionais e/ou não convencionais que envolvem medições.
Brincar com cantigas, rimas, parlendas, quadrinhas que se utilizam de números, contagens e medições.

21.2.7. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET07) - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em
contextos diversos.
Aprendizagens específicas
• Construir, gradativamente, conceito de número em situações contextualizadas e significativas.
• Compreender, progressivamente, o sistema numérico por meio de suas interações com as pessoas e com os materiais.
• Apropriar-se, gradativamente, de estratégias de contagem da sequência numérica, nas brincadeiras, cantigas de roda, recitações numéricas, exploração
de objetos e em outras situações.
• Familiarizar-se com diferentes instrumentos (calculadora, régua, fita métrica, teclado de computador, calendário etc.) que possibilite usar e pensar sobre
os números em contextos significativos.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Explorar os números naturais nas diferentes situações de uso cotidiano.
Recitar sequência numérica em brincadeiras.
Brincar explorando quantidades.
Participar de jogos de percurso.
Brincar de contar objetos em diferentes situações (coleções, peças de jogos, cesto de tesouros, brinquedos etc).
Brincar com objetos comparando quantidades.
Brincar de faz-de-conta com telefone, máquina de calcular, relógio e outros instrumentos.
Contar os colegas em situações de brincadeiras.
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• Brincar de juntar objetos ou brinquedos e distribuir para os colegas.
• Brincar de repartir igualmente objetos.
• Brincar de completar objetos de uma coleção.

21.2.8. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI02ET08) - Registrar com números a quantidade de crianças
(meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).
Aprendizagens específicas
• Construir, mesmo que não-convencionalmente, formas de registrar números.
• Representar quantidades por meio de desenhos, jogos, brincadeiras e manipulação de diferentes objetos.
• Ampliar, progressivamente, a capacidade de realizar a leitura de números, ainda que não-convencionalmente, em brincadeiras, jogos cantados, parlendas,
dentre outras possibilidades.
• Demonstrar interesse e prazer por descobrir os números escritos em diferentes suportes.
• Construir pequenas coleções que lhes sejam atraentes.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•

Manusear diferentes suportes que contenham números escritos.
Ler números escritos.
Contar e registrar quantidades, de forma não convencional, em jogos, brincadeiras, coleções e outras propostas.
Participar de produção de cartazes em que se registra números.
Trocar ideias com os colegas sobre os números.

21.3. Avaliação - acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças bem
pequenas:
•
•
•
•
•
•
•

Observação criteriosa, registro e análise quanto:
À manifestação de conhecimentos construídos sobre as semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos.
Ao interesse em compartilhar saberes e conhecimentos sobre fenômenos da natureza e incidentes do cotidiano.
À atitude de cuidado e interesse por aprender sobre plantas e animais e suas relações com o ambiente.
À manifestação de conhecimentos sobre as relações espaciais e temporais, em diferentes situações do cotidiano.
Às estratégias que elaboram para classificar objetos considerando seus atributos.
À compreensão dos conceitos básicos de tempo.
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• Às estratégias que utiliza para realizar contagens orais.
• Às estratégias que utiliza para registrar números para representar quantidades.

22. REFERÊNCIAS DIDÁTICAS PARA CRIANÇAS PEQUENAS (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES)
22.1. Campo de experiências “O eu, o outro e o nós”
É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem
outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar,
na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se como seres
individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em
contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes,
celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros
e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.

22.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com crianças e adultos, em pequenos grupos de forma harmônica, respeitando as diferenças étnico-raciais, culturais e sociais.
• Brincar com diferentes parceiros, criando e recriando mundos, expressando ideias, manifestando e testando conhecimentos sobre o mundo adulto, sobre
si mesmos e sobre os aspectos da vida cultural e social da qual fazem parte, respeitando o diferente e as diferenças.
• Explorar diferentes formas de interagir com seus pares e adultos, criando regras de convivência, construindo hipóteses e buscando soluções.
• Participar de eventos sociais e culturais de seu grupo e de outros grupos, de histórias de sujeitos próximos e distantes, contribuindo para a constituição de
sua identidade e subjetividade.
• Expressar às outras crianças e/ou adultos suas necessidades, seus prazeres, emoções, sentimentos, sonhos, interesses, dúvidas, hipóteses, descobertas,
opiniões.
• Conhecer-se e construir uma identidade positiva pessoal e cultural, reconhecendo e valorizando suas características e as das outras crianças e adultos,
constituindo-se como sujeitos íntegros, críticos, responsáveis, solidários, cooperativos, criativos e transformadores.
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22.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO01) - Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que
as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Escutar e valorizar as experiências, opiniões e ideias dos colegas.
Manifestar respeito à opinião individual e coletiva, estabelecendo vínculos afetivos com outras crianças e adultos.
Perceber expressões de desejos, necessidades, sentimentos e preferências dos colegas.
Desenvolver atitudes de respeito às diferenças, aprendendo a conviver com a diversidade social, cultural, étnica, entre outras.
Expressar-se com liberdade, respeitando ao outro e sendo respeitado.

Sugestões de experiências
• Participar de diversas situações em que possa falar de vivências pessoais, de suas preferências, e/ou narrar histórias do grupo social ao qual pertence e
ser ouvida por todos.
• Manifestar suas ideias frente às situações que avalia como injustas, emitindo opiniões e ouvindo as opiniões dos colegas.
• Decidir no coletivo, sobre situações diversas, aceitando a escolha da maioria.
• Manifestar sua opinião de diversas formas, expressando suas ideias, sentimentos e necessidades (sobre temas variados) em rodas de conversa.
• Expressar de diversas formas, suas preferências, marcas pessoais e outras características do grupo social o qual pertence.
• Conviver com diferentes grupos étnicos, ampliando as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e respeito às diferentes culturas e
aos diferentes modos de vida.

22.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO02) - Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Demonstrar autonomia nas diversas situações do cotidiano, pedindo ajuda de crianças ou adultos quando necessário.
Demonstrar confiança e segurança na realização e participação de atividades individuais e coletivas.
Conhecer seus limites e possibilidades a partir de práticas vivenciadas no seu dia- a dia.
Manifestar iniciativa própria em tomada de decisões, levando em consideração seus valores, sua perspectiva pessoal, bem como a do outro.
Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas
limitações.
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Sugestões de experiências
• Falar sobre as estratégias utilizadas diante das situações problemas, partilhando o seu aprendizado nas rodas de conversa, brincadeiras e/ou outras
situações.
• Agir autonomamente no que diz respeito às ações de cuidados de si, do outro e do meio ambiente.
• Escolher brincadeiras e/ou atividades, selecionar materiais e buscar parcerias, considerando seu interesse.
• Agir por si próprio demonstrando capacidade de reconhecer-se como integrante valioso do grupo ao qual pertence, em momentos de interação e em
diversas situações.
• Participar de brincadeiras diversas e desafiadoras, reconhecendo e superando suas próprias limitações.
• Expressar suas conquistas em relação as ações realizadas nas diversas atividades.

22.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO03) - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e cooperação.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•

Compreender o significado de fazer parte de um grupo social e cultural, desenvolvendo o sentimento de pertencimento a este grupo.
Desenvolver a capacidade de se relacionar e interagir com crianças e adultos, demonstrando tolerância, cooperação, respeito e confiança.
Ampliar relações de amizade com crianças e adultos, fortalecendo vínculos afetivos.
Valorizar atitudes de cooperação e solidariedade, compartilhando espaços, brinquedos, materiais e objetos com outras crianças.
Manifestar atitudes de cooperação, ajudando os colegas na superação de limites e obstáculos.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•

Planejar e organizar, coletivamente, espaços para as brincadeiras, interações, apresentação de trabalhos, dentre outras.
Brincar de faz de conta e outras situações, fortalecendo os laços afetivos e atitudes cooperativas.
Escolher brincadeiras e selecionar materiais em situações diversas, considerando os interesses e desejos de seus colegas.
Ouvir o outro, dividir materiais e/ou brinquedos, ajudar e pedir ajuda em situações diversas.
Participar, opinar, decidir e estabelecer autonomamente com seus pares as regras de convivência.
Brincar com jogos variados com crianças de sua turma e de outras turmas.
Interagir com crianças da mesma idade e de idades diferentes, em situações coletivas e em pequenos grupos.
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22.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO04) - Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e
grupos diversos.
Aprendizagens específicas
• Reconhecer diferentes emoções e sentimentos em si mesma e nos outros.
• Utilizar diferentes linguagens em situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido.
• Ampliar suas possibilidades de comunicação, expressando ideias, sentimentos e sensações, por meio da linguagem corporal na sua dimensão cultural,
estética e artística.
• Desenvolver a capacidade de se expressar, criar e imaginar, atribuindo sentido às suas vivências, sensações e pensamentos por meio das diversas
modalidades das linguagens artísticas (plástica, teatro, dança e música) e digital.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•

Manifestar sentimentos, emoções, desejos e necessidades em relação a si mesma e ao outro.
Fazer perguntas e explicitar suas hipóteses sobre um determinado assunto.
Brincar de faz de conta, assumindo diferentes papeis, criando tramas diversas.
Dar e ouvir notícias, entrevistar e ser entrevistado, interagindo com o outro.
Apresentar suas produções culturais e artísticas em momentos de socialização de experiências.

22.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO05) - Demonstrar valorização das características de seu
corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.
Aprendizagens específicas
• Reconhecer as características do próprio corpo, explorando os movimentos, os sons emitidos e conhecendo suas funções.
• Valorizar suas características físicas e respeitar as dos outros, percebendo em si, nos colegas ou em pessoas próximas, semelhanças e diferenças quanto
a: cor e tipo dos cabelos, pele, olhos, altura, peso, dentre outras.
• Realizar com maior autonomia ações de cuidados com o corpo e higiene pessoal.
• Reconhecer, gradativamente, suas habilidades corporais, expressando-as e usando-as, com liberdade e autonomia, em brincadeiras e atividades
individuais e coletivas.

Sugestões experiências
• Brincar em frente ao espelho com adultos e outras crianças.
• Observar sua própria imagem e a dos colegas, por meio de fotografia e/ou recursos audiovisuais.
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• Observar fotos e outras imagens (de revistas, livros e outros portadores) que retratem pessoas de diferentes culturas e etnias.
• Representar as partes do corpo humano por meio de atividades de modelagem, pintura e desenho.
• Representar sua própria imagem, a partir da produção do autorretrato.

22.2.6. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO06) - Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.
Aprendizagens específicas
• Perceber-se como ser social, com hábitos, valores e culturas que se transformam e variam em diferentes tempos e espaços.
• Perceber e compreender que as pessoas se diferem umas das outras pelas características físicas, culturais e sociais.
• Conhecer e respeitar diferentes manifestações culturais de seu grupo e de outros grupos sociais, que envolvam costumes, saberes e brincadeiras,
relacionando com seu cotidiano e outros contextos.
• Conhecer e valorizar a diversidade cultural e histórica, interagindo com adultos e crianças, respeitando as diferenças de gênero, etnia, crenças religiosas
e culturais.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•

Participar de brincadeiras, jogos e contação de histórias que retratem contextos atuais e de outras épocas.
Vivenciar situações em que possam ter contato com diferentes costumes e tradições culturais locais e de outras regiões.
Manusear e construir brinquedos e objetos de diferentes épocas, culturas, grupos sociais e etnias.
Ouvir leituras de variados gêneros textuais que retratem as culturas e identidades de diferentes povos.
Ler, ainda que de forma não convencional, histórias e textos de diferentes gêneros que valorizem as diferenças entre as pessoas, grupos sociais e
identidade cultural.
• Entrevistar pessoas da comunidade, de diferentes etnias e grupos sociais para conhecimento de suas experiências e culturas.

22.2.7. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO07) - Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para
lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
Aprendizagens específicas
• Manifestar iniciativa e autonomia na resolução de conflitos, em diferentes situações de interações.
• Resolver situações cotidianas, solucionando conflitos por meio do diálogo, respeitando a opinião do outro, buscando compreender sua posição e
sentimento.
• Reconhecer as regras de convívio social, utilizando-as como estratégias pacíficas para resolução de conflitos.
106

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•

Construir com seus pares os combinados para realização de atividades diversas.
Interagir com crianças de sua ou de outras turmas, compreendendo as regras de convívio social.
Vivenciar situações de jogos respeitando regras, aprendendo a lidar com o sucesso e a frustração.
Resolver problemas, expressando suas opiniões e respeitando o ponto de visto do outro.
Dialogar com o outro em situações de conflito e em tomada de decisões.
Ouvir e/ou observar o ponto de vista e atitudes do outro, buscando corresponder às expressões de sentimentos e emoções.

22.3. Avaliação - acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças
pequenas:
Observação criteriosa, registro e análise quanto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Às atitudes de respeito aos sentimentos e a maneira de pensar do outro.
Às atitudes e reações em momentos de convívio e interação social.
Aos progressos que apresentam na construção de sua identidade e progressiva autonomia pessoal.
Às atitudes de cooperação, solidariedade e tolerância.
Às diferentes maneiras de expressar ideias e sentimentos.
Ao uso da linguagem oral para se comunicar.
Às atitudes de observação e reconhecimento do próprio corpo e dos colegas.
Às atitudes de reconhecimento e de respeito às diferenças culturas e modos de vida.
Às atitudes de respeito à individualidade e a diversidade cultural, étnica-racial e religiosa.
À utilização de estratégias de negociação por meio de diálogos para resolução de conflitos.

23. CRIANÇAS PEQUENAS (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES)
23.1. Campo de experiências “Corpo, gestos e movimentos”
Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram
o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o
universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o
teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e
reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao
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mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha
centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a
submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na
interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados
modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e
cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).

23.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
•
•
•
•

Conviver com crianças e adultos, experimentando as possibilidades corporais para interagir e desenvolver o interesse sobre os cuidados com o corpo.
Brincar utilizando criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento, expressando emoções, alegrias e (re) significando o mundo a sua volta.
Explorar os movimentos corporais através de brincadeiras e interações para expressar suas emoções e desenvolver sua autonomia.
Participar de atividades que envolvem práticas corporais como dança, música, teatro, artes circenses, manifestando encanto e satisfação, desenvolvendo
a autonomia.
• Expressar corporalmente emoções e representações tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, artes visuais, dramatizações, danças, músicas,
escuta e contação de histórias.
• Conhecer-se por meio de diversas experiências de interações, brincadeiras e explorações com seu corpo, desenvolvendo a autonomia e a autoestima.

23.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG01) - Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro,
música.
Aprendizagens específicas
• Expressar-se intencionalmente de diferentes modos através de gestos, expressões corporais e movimentos do corpo.
• Manifestar afetividade em diferentes situações do cotidiano.
• Conhecer o próprio corpo, aceitando e valorizando suas características corporais, expressando-se de diferentes formas e construindo uma imagem positiva
de si.
• Expressar diferentes percepções, sensações e emoções, proporcionadas pelos órgãos dos sentidos, estimulando a memória visual, auditiva, olfativa, tátil
e gustativa.
• Expressar sentimentos, sensações e emoções, por meio das diferentes práticas e expressões corporais.
• Perceber e distinguir emoções e sentimentos, em si mesma e nos outros, nas diferentes situações do cotidiano.
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Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivenciar diferentes práticas da cultura corporal e compartilhar sentimentos e as dificuldades encontradas.
Brincar em frente ao espelho, percebendo as diferenças do próprio corpo e do outro.
Criar movimentos, gestos, olhares, mímicas e sons com o corpo, em brincadeiras, jogos e atividades artísticas.
Fantasiar-se na frente do espelho para brincar com os colegas.
Brincar de esconder e encontrar objetos em diferentes locais, seguindo a descrição da posição destes (longe, perto, à frente, atrás, ao lado, esquerda,
direita).
Brincar com jogos de percurso, elaborando de trajetos com pontos de partida e chegada.
Brincar com jogos que favoreçam a expressividade corporal.
Dançar, dramatizar e brincar, expressando desejos, sentimentos e ideias.
Vivenciar práticas da cultura popular: festa junina, capoeira, brinquedos cantados, dentre outras.

23.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG02) - Demonstrar controle e adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
Aprendizagens específicas
• Ampliar os limites e as potencialidades do seu corpo, explorando diferentes movimentos físicos e motores, como força, velocidade, resistência e
flexibilidade.
• Adequar seus movimentos corporais aos de seus colegas em situações de brincadeiras, jogos ou atividades coletivas.
• Desenvolver, progressivamente, o controle do corpo, movimentando-se seguindo a orientação do professor, de outras crianças ou criando suas próprias
orientações.
• Desenvolver equilíbrio estático e dinâmico, explorando diferentes posturas corporais.
• Desenvolver o gosto e interesse por apreciar e participar de jogos, brincadeiras, escuta e reconto de histórias e atividades artísticas.

Sugestões experiências
•
•
•
•
•
•
•

Brincar de elaborar circuitos com diferentes materiais.
Brincar utilizando o corpo, percebendo suas potencialidades e limites.
Construir jogos utilizando suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades.
Planejar a disposição, organização e reorganização dos materiais.
Montar e desmontar atividades diversas: cenários, jogos, dentre outras.
Jogar e brincar representando personagens no faz de conta e no reconto de histórias.
Dramatizar diversas versões de histórias infantis.
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• Cantar e recriar cantigas, batendo palmas, assobiando e outras possibilidades.
• Andar como robôs, zumbis, gatinhos, maria-mole, dentre outras formas.
• Brincar de esconde-esconde, jogar bolar, pega-pega, de seguir o mestre, estátua, caça ao tesouro, cabra-cega, pião, amarelinha e outras.

23.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG03) - Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Reconhecer o corpo como instrumento expressivo, capaz de criar movimentos, gestos e construir novos conhecimentos.
Ampliar o repertório de manifestações culturais, estéticas e artísticas, relacionadas aos movimentos corporais.
Desenvolver a capacidade de imaginar, criar e se expressar corporalmente por meio de gestos, mímicas, teatro e dança.
Conhecer diferentes espaços temporais a fim de favorecer a realização de movimentos no que diz respeito à duração, sucessão dos acontecimentos,
pausa, velocidade e estrutura rítmica.
• Descobrir as possibilidades motoras e expressivas de seu corpo, apropriando-se de jogos e brincadeiras folclóricas, tradicionais e contemporâneas.
• Desenvolver o crescente domínio dos movimentos corporais de diferentes formas e em diversos espaços.
• Combinar seus movimentos corporais com os de outras crianças, criando novos movimentos, usando gestos, movimentos do seu corpo e sua voz.

Sugestões de experiências
• Participar de jogos, danças, brincadeiras.
• Cantar e dançar, individualmente ou em grupo, acompanhando o ritmo da música ou criando novos ritmos, utilizando mímicas, gestos e diversos
movimentos corporais.
• Brincar com a música, imitando, inventando, criando e reproduzindo criações musicais.
• Brincar de bater palmas, pés, mãos na barriga, dedos na bochecha, estalar os dedos, dentre outros.
• Brincar de capoeira, dançar Carimbó, dentre outros.
• Brincar de circo, imitando palhaços, malabaristas, equilibristas, mágicos, dentre outros.
• Explorar o espaço de diferentes formas: pular, saltar, dançar combinando ou criando movimentos.

23.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG04) - Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência.
Aprendizagens específicas
• Reconhecer o próprio corpo, suas partes e segmentos, demonstrando cada vez mais interesse em realizar de forma autônoma ações de autocuidado.
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• Apropriar-se de procedimentos relativos ao autocuidado, valorizando atitudes relacionadas ao bem-estar, à saúde, à higiene, à alimentação, ao conforto, à
segurança e à proteção do corpo.
• Compreender os limites corporais para proteger a sua integridade física, desenvolvendo autonomia de movimentos necessários ao autocuidado.
• Desenvolver interesse em participar da higiene e organização dos espaços coletivos da Instituição Educativa e de outros espaços, para seu bem-estar e de
seu grupo de convivência.
• Apropriar-se de hábitos de higiene para promoção da saúde e prevenção de doenças.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•

Conversar sobre cuidados com o corpo e a saúde, prevenção de acidentes.
Lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro, evitando o desperdício de água.
Cuidar dos dentes após as refeições, pentear os cabelos e outras situações de higiene corporal.
Usar com autonomia diferentes objetos: tesoura, cola, pincel, papéis etc.
Zelar pela própria segurança e dos colegas.
Usar com autonomia diversos materiais de higiene corporal, evitando o desperdício.
Alimentar-se autonomamente, escolhendo os alimentos de sua preferência, servindo-se e evitando o desperdício.

23.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG05) - Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas
Aprendizagens específicas
• Desenvolver e utilizar habilidades motoras para manusear diferentes objetos e materiais.
• Ampliar, progressivamente, o controle de suas habilidades manuais, explorando objetos e materiais de diferentes características (formas, pesos, texturas,
tamanhos e outros).
• Ampliar suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos que favoreçam os movimentos de preensão, encaixe e lançamento.
• Desenvolver, gradativamente, a destreza, manipulando pequenos objetos, construindo brinquedos ou jogos e utilizando materiais convencionais e
reutilizáveis.
• Manifestar sua autonomia ao construir representações gráficas e plásticas (desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura), explorando materiais
diversos.
• Perceber os avanços e conquistas relacionadas às suas habilidades manuais.

Sugestões de experiências
• Brincar de montar, desmontar, empilhar, encaixar e equilibrar.
• Pegar, lançar, amassar, pintar, recortar, rasgar e modelar diversos materiais.
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• Brincar em atividades que envolvam força, equilíbrio e agilidade.
• Criar gestos e movimentos com as mãos e demais membros do corpo.
• Manipular objetos, brinquedos, bonecos, fantoches e dedoches em jogos teatrais.

23.3. Avaliação - Acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças
pequenas:
Observação criteriosa, registro e análise quanto:
•
•
•
•
•

À utilização adequada das variações do movimento, como: velocidade, lateralidade, força e outros.
À participação dos circuitos explorando movimentos cada vez mais complexos.
À autonomia com relação à destreza e equilíbrio do movimento na hora da brincadeira, da dança, dos jogos, dentre outras.
Às práticas construídas com relação ao autocuidado, saúde, higiene e alimentação.
À atitude de reconhecimento de seus próprios limites e potencialidades ao participar das atividades.

24. CRIANÇAS PEQUENAS (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES)
24.1. Campo de experiências “Traços, sons, cores e formas”
Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças,
por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia
etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias
produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos,
modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças
desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover
a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas
singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.

24.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com outras crianças e adultos em situações prazerosas de artes plásticas, músicas, danças, teatro, cinema e festas da cultura popular nacional
e regional, que possibilitem produzir conhecimentos sobre si e sobre o mundo social, físico e cultural.
• Brincar, utilizando criativamente o repertório da cultura nas suas diferentes manifestações, que sejam: plástica, visual, sonora e musical, em contextos
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que possibilitem reflexões sobre sua história e de seu grupo.
• Explorar, guiados pela curiosidade e pelo desejo de aprender, instrumentos e objetos que produzam sons, ritmos variados, escultura, desenhos, ilustrações,
pinturas e gravuras em diferentes suportes.
• Participar de experiências lúdicas e artísticas que desenvolvam posturas diferenciadas quanto à organização de ambiente (tanto do cotidiano quanto o
preparo para determinados eventos), à definição de temas e à escolha de materiais a serem usados.
• Expressar suas ideias, pensamentos e sensações, atribuindo sentido ao mundo, cantando, dançando, esculpindo, desenhando e encenando.
• Conhecer-se mediante as descobertas realizadas no contato com as diferentes manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades.

24.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03TS01) - Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•

Identificar elementos da música (melodia, ritmo e harmonia), ampliando seu conhecimento de mundo.
Desenvolver a capacidade de produzir sons e fazer improvisação musical.
Desenvolver a percepção dos sons produzidos pelo corpo e de elementos do mundo natural e social.
Desenvolver a capacidade de perceber as diferentes qualidades do som (altura, duração, intensidade e timbre).
Expressar-se por meio da linguagem musical, participando de brincadeiras cantadas e coreografadas.
Desenvolver a capacidade de apreciação musical, por meio da escuta de obras musicais de diversos gêneros, épocas, estilos e culturas, ampliando o gosto
e a sensibilidade em relação à música.
• Conhecer e nomear instrumentos musicais, identificando os sons produzidos e sua importância histórica e cultural.
• Desenvolver habilidades manuais para confecção de diferentes instrumentos musicais, utilizando materiais diversos, em parceria com colegas e adultos,
respeitando as diferenças.

Sugestões experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistir ou ouvir apresentações musicais e sonoras, ao vivo ou gravadas.
Acompanhar diferentes ritmos de canções gravadas ou executadas ao vivo, com palmas, gestos, batendo objetos no chão e com instrumentos musicais.
Criar sons para acompanhar canções conhecidas.
Explorar instrumentos musicais, como reco reco, caxixi, xilofone, pandeiro, tambor, apitos, entre outros.
Cantar com acompanhamento de sons produzidos por batidas ritmadas em várias partes do corpo.
Brincar com a voz, imitar sons dos animais, de automóveis, de chuva, estalar a língua e outras.
Ouvir e explorar instrumentos musicais convencionais e não convencionais.
Produzir sons e criar ritmos musicais com objetos diversos ou instrumentos musicais.
Dramatizar sonorizando as histórias e imitando os personagens.
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•
•
•
•

Ouvir diversas fontes sonoras por meio de brincadeiras.
Confeccionar instrumentos musicais utilizando materiais reutilizáveis e alternativos.
Elaborar roteiros cênicos e cenários sonoros em situações de dramatização de histórias conhecidas ou criadas pela turma.
Brincar com a música e inventar criações sonoras.

24.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03TS02) - Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
Aprendizagens específicas
• Expressar-se em diferentes modalidades de linguagem visual – desenho, pintura, recorte, colagem, construção, modelagem – utilizando materiais
tradicionais e materiais reutilizáveis.
• Perceber e valorizar o próprio percurso criativo e dar, cada vez mais, diferentes intenções e significados às próprias produções.
• Desenvolver atitudes de organização e cuidado com o espaço de trabalho, os materiais, a própria produção e dos colegas.
• Ampliar a capacidade de se expressar, atribuindo sentidos ao mundo, às sensações e pensamentos por meio das várias modalidades da linguagem visual
e plástica.
• Conhecer diferentes possibilidades de representação visual bidimensional e tridimensional, utilizando materiais diversos.
• Desenvolver a sensibilidade artística e a capacidade de apreciação estética, interessando-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas
diversas obras artísticas (regionais, nacionais ou internacionais) com as quais entre em contato.
• Construir uma atitude de autoconfiança por sua produção artística e de respeito pela produção dos colegas.

Sugestão de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criar e representar imagens, de modo livre ou a partir de temas propostos.
Desenhar de memória.
Desenhar observando lugares, objetos, pessoas e imagens.
Desenhar a partir de interferência.
Explorar livremente ou com orientação, materiais, meios e suportes para desenhar, pintar, colar, modelar e construir.
Desenhar em suportes de diversos materiais e tamanhos.
Pintar com diferentes instrumentos e suportes, convencionais ou não convencionais.
Colar, com diferentes tipos de cola e materiais diversos.
Modelar com diferentes tipos de materiais.
Construir com materiais reutilizáveis, industriais e da natureza usando diferentes materiais “ligantes”.
Apreciar diversas produções artísticas de diferentes artistas, épocas e lugares em diferentes espaços e conversar sobre.
Apreciar e conversar sobre suas próprias produções artísticas e a produção dos colegas.
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• Criar, recriar, fazer releitura e apreciar obras de arte.
• Fazer suas próprias narrativas visuais por meio de variadas linguagens artísticas.

24.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03TS03) - Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.
Aprendizagens específicas
• Apreciar músicas e sons variados, refletindo sobre a linguagem musical e identificando suas fontes.
• Expressar-se, criativamente, nas suas produções musicais.
• Conhecer as propriedades do som: altura (graves ou agudos), duração (curtos ou longos), intensidade (fracos ou fortes) e timbre (característica que distingue
cada som).
• Perceber e reconhecer as diferentes características geradas pelo silêncio e pelo som.
• Ampliar seu conhecimento de mundo, explorando a diversidade de gêneros e obras musicais.
• Valorizar as obras musicais de sua região e das culturas afro-brasileira e indígena.
• Reconhecer a música como um elemento de expressão individual e de integração social.
• Compreender a música como patrimônio cultural da humanidade.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imitar a sonoridade de diferentes instrumentos percussivos e melódicos.
Ouvir músicas gravadas, identificando os instrumentos musicais presentes no arranjo.
Brincar de fazer vozes diferentes.
Explorar a sonoridade de objetos do cotidiano e do próprio corpo.
Produzir sons e criar ritmos musicais com a voz e com o corpo.
Observar o silêncio e os mais variados sons do entorno.
Ouvir os sons do próprio corpo e dos colegas.
Contar histórias reproduzindo sons presentes no enredo.
Ouvir diferentes sons: grave e agudo (altura), forte ou fraco (intensidade), curtos, longos e intermitentes (duração).
Identificar o som de alguns instrumentos musicais.
Observar e fazer marcações de ritmos musicais diversos usando objetos variados.
Cantar, dançar e coreografar ritmos musicais diversos.
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24.3. Avaliação - acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças
pequenas:
Observação criteriosa, registro e análise quanto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Às atitudes de respeito as diferenças de cada um no jeito de cantar e dançar;
Às atitudes de respeito à diversidade musical de várias culturas – local, regional e global;
À demonstração de interesse por estilos musicais diversos;
Às atitudes de valorização das próprias produções e dos colegas;
À autonomia com relação ao uso dos materiais ao realizar produções artísticas e musicais;
Às atitudes de cuidado com o espaço e materiais utilizados durantes suas produções;
À curiosidade por criar formas tridimensionais e bidimensionais, percebendo suas principais características.
À identificação das qualidades do som – altura, intensidade, duração e timbre.
Ao uso dos diferentes sons produzidos pelo corpo, objetos e elementos natureza.
À identificação dos diversos elementos da linguagem artística: cores, linhas, pontos, texturas, formas e outros.
Às atitudes de escolha dos diversos instrumentos musicais convencionais e não convencionais e formas de tocar.
Às atitudes de respeito às diversas modalidade das artes visuais.

25. CRIANÇAS PEQUENAS (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES)
25.1. Campo de experiências “Escuta, fala, pensamento e imaginação”
Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de
interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a
interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão,
apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.
Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos
que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita,
dos gêneros, suportes e portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que
deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas,
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poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da
direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita
que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas
da compreensão da escrita como sistema de representação da língua.

25.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com crianças e adultos em situações comunicativas do cotidiano, desenvolvendo progressivamente confiança em participar de experiências que
envolvam o pensamento, a imaginação, sentimentos, narrativas e diálogos, quer seja em momentos individuais ou coletivos.
• Brincar e se deliciar com histórias e poesias, com jogos, parlendas, rimas, brinquedos cantados, textos de imagens e escritos, ampliando seu repertório
das manifestações culturais, favorecendo sua progressiva aprendizagem dos vários gêneros e formas de expressão: gestual, oral, escrita, plástica,
dramática e musical.
• Explorar gestos, expressões, rimas, imagens, canções, enredos de histórias, textos que compõem o patrimônio cultural da humanidade (histórias, lendas,
mitos, fábulas, poemas, parlendas, trava-línguas, piadas, adivinhas, músicas etc), atuando como autores no processo, redescobrindo e transformando à
sua maneira e de acordo com suas possibilidades, considerando o momento de seu desenvolvimento.
• Participar de rodas de conversa, relatos de experiência, leitura e contação de histórias, saraus, dramatizações, apresentações, construção de narrativas,
representação de papeis no faz de conta, exploração de materiais impressos e de variedade linguística, comunicando-se com os outros, trocando
informações e agindo no mundo, criando assim a possibilidade de compreensão, de organização de ideias e consciência de si mesmo.
• Expressar sentimentos, ideias, desejos, necessidades, dúvidas, informações e descobertas, possibilitando o compartilhamento de saberes e
conhecimentos entre todos os envolvidos, sendo sua autoria garantida pelo gesto, pela fala, pelo desenho, pela escrita (convencional ou não convencional)
ou por outra forma de registro.
• Conhecer-se como sujeitos de sua cultura, reconhecendo e dando sentido às intenções comunicativas e de escuta, aos gestos, as emissões sonoras, as
narrativas de diferentes gêneros linguísticos, aos diferentes suportes e gêneros textuais, valorizando suas origens.

25.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF01) - Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas
vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
Aprendizagens específicas
• Comunicar-se por meio da fala, ampliando progressivamente, sua capacidade de ouvir e de adequar a linguagem oral às diversas situações comunicativas
do cotidiano.
• Desenvolver a capacidade comunicativa, formulando perguntas, pedindo explicações, relatando acontecimentos, expressando suas ideias, sentimentos,
dúvidas, opiniões em situações interativas.
• Desenvolver a capacidade de escuta atenta, respeitando o ponto de vista do outro.
• Desenvolver estratégias de comunicação para compreender e se fazer compreender, por meio de diferentes linguagens (corporal, musical, visual, plástica,
117

oral e escrita), ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação.
• Desenvolver o interesse e o gosto por comunicar suas ideias e opiniões, fazendo uso da escrita espontânea.
• Apropriar-se, gradativamente, dos diversos usos da linguagem oral para conversar, brincar, comunicar suas experiências, expressar desejos, necessidades,
opiniões, ideias, preferências e sentimentos, nas diversas situações de interações presentes no cotidiano.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversar sobre variados temas.
Prever o final de uma história ou o que acontecerá com um determinado personagem.
Relatar experiências próprias ou de outras pessoas.
Compartilhar opiniões, argumentar e buscar soluções sobre diversas situações.
Escutar experiências e opiniões dos colegas.
Expressar-se por meio das diversas linguagens.
Contar como foram realizadas produções individuais ou coletivas.
Falar sobre as etapas de uma tarefa concluída ou a ser realizada.
Explicar e argumentar suas ideais, construindo situações de diálogo.

25.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF02) - Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções,
criando rimas, aliterações e ritmos.
Aprendizagens específicas
• Perceber e explorar a sonoridade das palavras, nas brincadeiras e jogos orais (adivinhas, trava-línguas, parlendas, brincos, quadrinhas e outras
mnemônias).
• Ampliar a oralidade, enriquecendo o seu vocabulário por meio de músicas, narrativas (poemas, histórias, contos, parlendas, conversas), brincadeiras e
jogos.
• Desenvolver, progressivamente, o hábito e o prazer por escutar, recitar e ler textos poéticos, rimas, aliterações e ritmos.
• Desenvolver a imaginação e a criatividade na produção de rimas, ritmos e aliterações, em brincadeiras e jogos.
• Construir noções da linguagem oral e escrita, percebendo as relações de semelhanças e diferenças entre ambas.

Sugestões de experiências
• Recitar poemas, cantar músicas, ler textos diversos de forma não convencional.
• Brincar com jogos orais envolvendo sons, ritmos e rimas.
• Organizar e vivenciar saraus de poemas e músicas, com a participação de crianças de outras salas e famílias.
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•
•
•
•
•

Ouvir recitação de poemas e jogos orais: adivinhas, trava-línguas, parlendas, brincos, quadrinhas e outros.
Apreciar espetáculos e apresentações musicais na instituição educativa e na comunidade.
Explorar sons semelhantes ou diferentes em atividades diversas.
Brincar com a sonoridade das palavras, explorando-as, refletindo e estabelecendo relações com suas escritas.
Explorar repertório de poemas e jogos orais conhecidos, de forma lúdica e prazerosa.

25.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EIO3EF03) - Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por
temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver o hábito, o prazer e encanto pela leitura por meio da participação em diversas situações de escuta de histórias, recontos e narrativas realizadas
por adultos e crianças.
• Desenvolver o interesse pelo manuseio de livros de diversos gêneros textuais, familiarizando-se com diferentes autores, ilustradores e suportes.
• Aprimorar sua sensibilidade estética para ler, mesmo que de forma não convencional, em momentos individuais ou coletivos.
• Desenvolver a curiosidade e interesse pela pesquisa e busca de informações em livros diversos, apoiando-se na memória de textos e histórias conhecidas,
em ilustrações e imagens.
• Desenvolver, progressivamente, o comportamento leitor, por meio do manuseio de livros, revistas e outros portadores textuais.
• Desenvolver a percepção das diferentes estruturas textuais, temas, ilustração e diagramação, explorando diversos gêneros literários que circulam
socialmente.
• Conhecer livros de autores e ilustradores locais, que retratam a vida na floresta, mitos e lendas regionais, indígenas, dentre outras.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folhear livros, revistas, histórias em quadrinhos e outros materiais escritos.
Manusear livros e materiais impressos demonstrando cuidados.
Escolher histórias e livros de seu interesse para manusear e ler à sua maneira.
Visitar espaços literários.
Ouvir e apreciar gêneros literários da cultura local e regional.
Pesquisar informações de temas variados em livros, revistas e outros materiais impressos.
Ler, mesmo que de forma não convencional, textos diversos, apoiando-se em imagens e ilustrações.
Explorar materiais impressos, observando suas diferentes diagramações.
Vivenciar situações de leitura com diversos tipos de textos, diferentes estruturas e tramas.
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25.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EIO3EF04) - Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente
roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.
Aprendizagens específicas
• Recontar histórias e contos conhecidos, recuperando características do enredo original, como descrição de personagens, cenários e objetos, com ou sem
a ajuda do professor.
• Ampliar o seu repertório de histórias preferidas, utilizando-o como suporte para a produção de recontos e construção de roteiros de vídeos ou encenações.
• Conhecer a estrutura narrativa de histórias (nacional, regional e local) identificando personagens, cenários, tema, sequência cronológica, ação e intenção
dos personagens.
• Desenvolver a criatividade e a imaginação por meio da produção de reconto e planejamento de roteiro de vídeos e encenações.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Dramatizar histórias preferidas na sua e em outras turmas.
Narrar histórias e gravar em áudio ou vídeo.
Conversar sobre livros e histórias lidas.
Recontar histórias conhecidas, usando diferentes entonações para criar efeitos de suspense, imitação da voz dos personagens e outros.
Recontar histórias conhecidas, aproximando o relato da história original.
Recontar histórias manuseando recursos tecnológicos e midiáticos.
Planejar, com a ajuda do professor, roteiros de histórias para encenação.
Ouvir e apreciar histórias, identificando os elementos da narrativa, com ajuda do professor e dos colegas.

25.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF05) - Recontar histórias ouvidas para produção de reconto
escrito, tendo o professor como escriba.
Aprendizagens específicas
• Desenvolver o interesse por ouvir a leitura de diferentes tipos de textos e de gêneros textuais, feita pelo (a) professor (a), desenvolvendo comportamento
leitor.
• Recontar histórias e contos conhecidos, preservando as características da linguagem do texto recontado.
• Compreender, gradualmente, as relações entre a linguagem oral e linguagem escrita, percebendo semelhanças e diferenças.
• Produzir texto coletivamente, tendo o professor como escriba, percebendo que as ideias se organizam em formas convencionais de escrita.
• Produzir textos orais observando e mantendo a sequência dos fatos da narrativa.
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Sugestões de experiências
•
•
•
•
•

Conversar sobre livros lidos pelo professor (texto e ilustrações), sobre as suas produções e as dos colegas.
Recontar histórias e contos – individual e/ou coletivamente, tendo o professor como escriba.
Organizar o mural da turma com textos poéticos, notícias, elaborados coletivamente.
Ditar textos diversos, individual ou coletivamente, para o professor escrever.
Conversar sobre as características dos personagens e das histórias lidas e recontadas.

25.2.6. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF06) - Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa.
Aprendizagens específicas
• Produzir, ainda que não convencionalmente, escritas em situações que se aproximem do uso social, de algumas histórias que conheça de memória e
outras de autoria.
• Desenvolver o interesse pela leitura de histórias da literatura infantil (internacional, nacional, regional e local) e de diferentes textos que circulam
socialmente.
• Apreciar a estrutura da escrita de algumas histórias, fábulas e contos.
• Ampliar, gradativamente, o vocabulário, utilizando-o em suas narrativas e brincadeiras.
• Desenvolver comportamento leitor e produtor de textos, levando em consideração situações que se aproximem do uso social.
• Ampliar a oralidade por meio da construção de narrativas de suas próprias vivências.
• Apropriar-se, gradualmente, dos aspectos gráficos da escrita, percebendo-a como elemento de comunicação e interação social.

Sugestão de experiências
•
•
•
•
•

Criar histórias orais livremente.
Recontar histórias em diversas situações.
Narrar situações vivenciadas no cotidiano.
Escrever individual ou coletivamente textos diversos.
Escrever espontaneamente, utilizando diferentes ferramentas e suportes de escrita.
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25.2.7. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF07) - Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Reconhecer diversos suportes e gêneros textuais da linguagem escrita, identificando alguns aspectos de sua estrutura gráfica.
Identificar alguns elementos nos livros de literatura infantil: capa, ilustração, título, autor, ilustrador, editora, personagens, dentre outros elementos.
Perceber os aspectos gráficos dos diversos gêneros textuais, em situações significativas de leitura e escrita.
Desenvolver postura crítica, refletindo sobre a escrita e a leitura, usando estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•

Ouvir a leitura de textos de diferentes gêneros.
Participar de situações de leitura, mesmo sem saber ler convencionalmente.
Identificar seu próprio nome e diferentes nomes de pessoas ou objetos.
Participar de brincadeiras e jogos em que reconheçam o próprio nome e dos nomes dos colegas.
Explorar com os colegas materiais impressos variados, de diferentes gêneros.
Identificar palavras em textos que sabe de memória.

25.2.8. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EIO3EF08) - Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos
para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.)
Aprendizagens específicas
Ler, mesmo que de forma não convencional, textos poéticos, listas, trechos de contos, conhecendo de memória alguns deles.
Aprimorar a comunicação, tornando-a mais objetiva e estruturada, participando de diferentes situações de leitura, com variados gêneros textuais, feita
pelos adultos ou por si mesma (mesmo que de forma não-convencional).
Ampliar seu repertório cultural literário, desenvolvendo sensibilidade, criatividade, imaginação e gosto pela leitura por meio dos tipos de textos que
tem acesso.
Utilizar a estratégia de antecipação do significado dos textos, para confirmação ou não de sua hipótese.

Sugestão de experiências
• Conversar sobre seus textos preferidos com outras pessoas.
• Escolher livros da instituição para ler em casa.
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•
•
•
•

Organizar caixas ou cantos com diversos materiais escritos.
Ler diferentes tipos de textos, mesmo que não convencionalmente.
Ler, mesmo que não convencionalmente, para os colegas diferentes tipos de textos.
Ler, mesmo que não convencionalmente, em situações lúdicas envolvendo o jogo simbólico.

25.2.9. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF09) - Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Identificar e reconhecer o próprio nome e dos colegas da turma, realizando leitura em situações que se fizer necessário.
Escrever, convencionalmente e não convencionalmente, o seu nome completo, sabendo identificá-lo nas diversas situações do cotidiano.
Manifestar intencionalidade em se comunicar por meio da escrita, expressando suas ideias e pensamentos em situações de uso social.
Conhecer, progressivamente, as diversas funções sociais da linguagem escrita, utilizando variados tipos de textos e gêneros textuais, nas situações
cotidianas, em que o uso destes se faça necessário.
• Estabelecer relação entre fala e escrita, compreendendo como esta se organiza, fazendo o uso desse conhecimento nas diversas práticas de leitura e
escrita do cotidiano.

Sugestões experiências
•
•
•
•
•

Grafar o próprio nome, para identificar trabalhos, materiais pessoais e jogos.
Elaborar avisos, pedidos e recados.
Ler diferentes tipos de textos.
Produzir diferentes tipos de textos.
Identificar as escritas que existem no espaço escolar.

25.3. Avaliação - acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças
pequenas:
Observação criteriosa, registro e análise quanto:
•
•
•
•

Às diferentes maneiras de expressar ideias e sentimentos.
Ao uso da linguagem oral para se comunicar.
À demonstração de interesse em participar das propostas de leitura e escrita.
À escrita do seu nome e dos colegas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ao interesse por escrever seu próprio nome e as pistas que utiliza para escrevê-lo.
Às estratégias e procedimentos que utiliza para leitura e produção de textos.
Ao interesse por escrever e compartilhar suas produções escritas.
À familiaridade com os diversos gêneros literários, autores, características e suportes.
Ao uso de livros, materiais impressos, sala de leitura e biblioteca.
À familiaridade com materiais e as novas tecnologias para produção da escrita e seus diferentes usos.
À participação na produção de textos orais em diferentes situações.
À ampliação do tempo de escuta, interesse pelo que ouve e se faz perguntas e comentários sobre o assunto.
Ao interesse pela apreciação de textos poéticos e narrativos.
Ao interesse por recitar textos de memória, utilizando-os nos momentos de jogos e brincadeiras.
Ao interesse para ler diferentes textos, ainda que de forma não convencional.
À interpretação feita sobre o assunto trabalhado.
Ao interesse em ouvir a leitura de diversos textos.
À atitude de participação oral durante as atividades.

26. CRIANÇAS PEQUENAS (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES)
26.1. Campo de experiências “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”
As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde
muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram
também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes
tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece;
como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e em
muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as
crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar
respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do
mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.
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26.2. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
• Conviver com seus pares e com adultos, explorando objetos e materiais de diferentes propriedades físicas, fazendo observações e construindo hipóteses
sobre o mundo natural e social.
• Brincar com seus pares e adultos, utilizando objetos, acessórios e elementos da natureza, assumindo diferentes papéis sociais e culturais, ampliando sua
experiência relacional e sensorial com texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades e possibilidades de transformação.
• Participar de situações de cuidados com o meio ambiente e sua sustentabilidade, de investigação sobre fenômenos naturais e resolução de problemas
cotidianos que envolvam quantidades, medidas, dimensões, tempos, espaços, comparações, transformações, construindo hipóteses e explorando objetos
e ferramentas diversas, tais como: bússola, lanterna, lupa, máquina fotográfica, smartphone, filmadora, gravador, projetor, computador e outras.
• Explorar características do mundo natural e social, despertando a curiosidade por nomear, agrupar e ordenar informações para compreender os espaços
à sua volta e as transformações neles realizados, sua própria história, os modos de vida das pessoas de sua comunidade e de outras culturas.
• Expressar por meio das diferentes linguagens, suas impressões, observações, hipóteses e explicações sobre acontecimentos sociais, fenômenos da
natureza e características do ambiente em que vive.
• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social, convivendo e
conhecendo os costumes, as crenças e as tradições locais, regionais e de outras culturas.

26.2.1. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET01) - Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.
Aprendizagens específicas
• Ampliar a sua capacidade investigativa, explorando objetos e brinquedos de materiais diversos e descobrindo suas possibilidades de uso.
• Conhecer as características, propriedades e função social, dos objetos pessoais e do meio em que vive, utilizando-os de acordo com suas necessidades.
• Construir, gradativamente, conhecimentos sobre as características físicas e propriedades de diferentes objetos, estabelecendo relações e comparações
entre estes.
• Conhecer e apropriar-se, gradativamente, de diferentes procedimentos para realizar comparações entre objetos, considerando as relações de peso,
tamanho, volume, forma, textura, cor e outras possibilidades.
• Expressar e registrar seus conhecimentos, fazendo uso do seu próprio vocabulário, ao realizar comparações entre os objetos.

Sugestão de experiências
•
•
•
•

Construir brinquedos ou outros objetos com diferentes materiais.
Brincar coletando objetos estabelecendo relações de igualdade e desigualdade.
Brincar com objetos diversos, experimentando as reações físicas decorrentes.
Brincar com objetos observando suas características físicas, propriedades e utilidade.
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• Observar as diferentes propriedades dos objetos de uso pessoal.

26.2.2. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET02) - Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
Aprendizagens específicas
• Ampliar o desejo e a curiosidade por aprender sobre as coisas do mundo físico e social.
• Construir, progressivamente, conhecimentos sobre fenômenos físicos e químicos, relacionando-os às experiências do cotidiano, como atividades de
culinária, pinturas e experiências com água, terra, argila e outros.
• Ampliar o interesse e a curiosidade por descobrir sobre os diferentes fenômenos naturais e artificiais, explorando ambientes internos e externos, utilizando
diferentes fontes de informação e procedimentos de investigação.
• Identificar as características e semelhanças dos diferentes fenômenos da natureza, estabelecendo algumas relações de causa e efeito.
• Desenvolver postura investigativa, construindo estratégias próprias para formular hipóteses, utilizando diferentes técnicas e instrumentos.
• Conhecer a importância dos elementos naturais, dos fenômenos da natureza e as suas influências para a vida dos seres vivos.
• Conhecer características geográficas e paisagens de diferentes lugares, destacando aqueles que são típicos de sua região.
• Comunicar e registrar suas descobertas de diferentes formas (oralmente, por meio da escrita convencional ou não, da representação gráfica, de encenações
etc.).

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observar direta e indiretamente o meio em que vive.
Brincar com materiais diversos observando as modificações que sofrem por ações de estímulos externos e ao longo do tempo.
Participar de atividades relacionadas ao cultivo de vegetais em hortas, canteiros, vasos, e outros, cultivados na escola ou em casa.
Expressar conhecimentos sobre a importância e a necessidade de preservação dos espaços coletivos e do meio ambiente.
Brincar de confeccionar brinquedos com materiais reutilizáveis.
Misturar cores, massas e outras, observando suas transformações.
Comunicar ideias, descobertas e propor soluções durante experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
Fazer misturas em atividades culinárias e artísticas, observando mudanças físicas e químicas.
Pesquisar e observar fenômenos naturais e artificiais.
Passear pelo entorno da instituição, observando a paisagem local e as transformações sofridas com a passagem do tempo.
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26.2.3. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET03) - Identificar e selecionar fontes de informações, para
responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer algumas características do mundo físico e social.
Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e formas de vida existentes.
Desenvolver a postura investigativa e o prazer da descoberta, por meio de perguntas e curiosidade.
Comparar suas hipóteses a respeito de fatos, experiências e fenômenos da natureza com as explicações científicas.
Conhecer as relações entre seres humanos e a natureza, a fim de perceber as formas de transformação e utilização dos recursos naturais.
Observar os efeitos causados na paisagem quando ocorrem os fenômenos naturais, refletindo sobre as interferências na vida humana.
Compreender o funcionamento do meio ambiente e sua participação na vida em sociedade, percebendo as relações de dependência e interdependência
entre os seres vivos e o meio natural.
• Desenvolver atitudes de respeito ao meio ambiente, por meio de ações de cuidados e conservação do ambiente natural, do patrimônio público e cultural.
• Desenvolver o interesse pela pesquisa em diferentes fontes para encontrar informações sobre questões relacionadas a natureza, seus fenômenos e
conservação.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesquisar coletivamente informações a partir de vídeos/filmes, imagens, textos informativos e literários.
Organizar coletivamente murais, cartazes e painéis com suas produções.
Observar as várias espécies de seres vivos e componentes não vivos do ambiente próximo.
Conversar sobre a importância da preservação do meio ambiente para o equilíbrio da vida no planeta.
Conversar sobre os cuidados e condições básicas para o crescimento e desenvolvimento dos seres vivos.
Observar fenômenos naturais no entorno da instituição.
Visitar locais fora da instituição para observação do espaço e ambiente.
Conversar sobre a conservação dos materiais e formas de reaproveitamento.

26.2.4. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET04) - Registrar observações, manipulações e medidas,
usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
Aprendizagens específicas
• Conhecer e utilizar instrumentos de medidas, convencionais e não convencionais, estabelecendo relações e reconhecendo a aplicabilidade em seu dia a
dia.
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• Conhecer e utilizar as diferentes formas de registro para representações de medidas, por meio de múltiplas linguagens e em diferentes suportes.
• Representar quantidades por meio da manipulação de diferentes objetos e desenhos.
• Manifestar-se em situações desafiadoras que envolvam o pensamento lógico-matemático, registrando suas observações e descobertas, usando múltiplas
linguagens e suportes.
• Compreender a relação compra e venda, vivenciando práticas com calculadora, caixa registradora, computador e dinheiro, em brincadeiras de faz de conta
(supermercado, feira, posto de gasolina, salão de beleza etc.)
• Desenvolver estratégias e procedimentos de descobertas sobre as noções de medidas, nas experiências culinárias e produções de receitas.
• Construir mapas não convencionais para utilizá-los em brincadeiras e em percursos simples.

Sugestão de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Contar, medir e registrar quantidades em diferentes situações.
Comparar registros quantitativos, para identificar informações produzidas no grupo, em diferentes situações vivenciadas.
Registrar números e quantidades, ainda que não convencionalmente.
Produzir cartaz com as datas significativas para a turma.
Usar calculadora para produzir escrita numérica convencional.
Explorar o calendário, identificando e registrando datas significativas para a turma, instituição e comunidade.
Brincar de faz conta – comprar e vender.
Utilizar mapas simples nas brincadeiras, deslocamentos e jogos de percurso.

26.2.5. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET05) - Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças.
Aprendizagens específicas
• Utilizar sólidos geométricos em situações de brincadeiras, para construir cenários, maquetes, objetos diversos, explorando suas características.
• Manipular objetos variados (naturais, industrializados e reutilizáveis), que representem figuras geométricas, nas formas bidimensional e tridimensional.
• Identificar as características geométricas dos objetos, como formas, bidimensionalidade e tridimensionalidade, em situações de brincadeira, exploração e
observação de imagens, figuras, objetos, ambientes e em suas produções artísticas.
• Desenvolver o pensamento lógico, por meio da representação bidimensional (desenhos, pinturas, recorte e colagens) e tridimensional (massinha de
modelar, blocos de encaixe e caixas variadas, sólidos geométricos, esculturas e maquetes).

Sugestões de experiências
• Selecionar e agrupar objetos e materiais diversos, montando coleções.
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•
•
•
•
•

Construir brinquedos, jogos e objetos com materiais diversos.
Produzir e montar cenários com materiais bidimensionais ou tridimensionais.
Comparar, classificar e descobrir características dos objetos convencionais e materiais diversos coletados pelas crianças.
Construir maquetes para representar espaços conhecidos ou imaginados.
Brincar com cubos, bolas, bambolês, caixas e outros materiais livremente.

26.2.6. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET06) - Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e
desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Estabelecer relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e de outros grupos.
Identificar papéis sociais existentes nos grupos de convívio.
Conhecer as diferentes composições familiares, valorizando e respeitando as culturas existentes em cada grupo familiar.
Identificar algumas passagens significativas de tempo, apoiando-se no calendário, marcando, registrando e relatando datas importantes de seu grupo, de
seus familiares ou de sua comunidade.
• Compreender fatos e acontecimentos da sua história e de sua família, com apoio em fotos, relatos orais de seus familiares e outros recursos.
• Conhecer modos de ser, viver e trabalhar de seu grupo social, reconhecendo as mudanças e permanências nos costumes ocorridas ao longo do tempo.

Sugestão de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manusear fotografias, imagens ou outros registros, observando semelhanças e diferenças com o tempo presente.
Entrevistar pessoas da comunidade, que possam compartilhar seus conhecimentos e experiências de vida.
Participar de roda de conversa envolvendo o tema família.
Organizar pesquisa para levantamento da sua história, apreciando fotografias, entrevistando pessoas da família e outras fontes de informação.
Sintetizar oralmente as conclusões sobre a pesquisa, para registro escrito feito pelo professor.
Brincar com o tema família, envolvendo a representação de papéis.
Observar, relatar e registrar mudanças ocorridas no seu próprio corpo, conforme o seu desenvolvimento.
Comparar diferentes hábitos a partir de relatos de vivências de parentes próximos e pessoas mais velhas.
Fazer levantamento do repertório de brincadeiras, histórias e canções das crianças hoje para comparar com outras épocas e culturas.
Organizar com a ajuda do professor entrevista com avós/bisavós sobre suas vivências na infância.
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26.2.7. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET07) - Relacionar números às suas respectivas quantidades
e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Explorar os números naturais, nas diferentes situações de uso cotidiano.
Reconhecer, comparar e registrar quantidades, com ou sem ajuda.
Apropriar-se, progressivamente, da sequência numérica oral.
Explorar as escritas numéricas, levantando hipóteses sobre elas, com base na observação de regularidades, utilizando-se da linguagem oral e de registros
pessoais.
Ler e produzir escrita numérica em situações de uso social.
Desenvolver, gradativamente, procedimentos de cálculo mental para resolver situações problemas que envolvam o desafio de juntar, diminuir e repartir,
utilizando estratégias e registros pessoais.
Utilizar a contagem oral nas diferentes situações do cotidiano, por meio de atividades lúdicas e da manipulação de objetos.
Representar e comparar quantidades em contextos diversos, de forma convencional ou não convencional, ampliando progressivamente, a capacidade de
estabelecer correspondência entre elas.

Sugestões de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar e ler os números em seus contextos reais, encontrados no seu cotidiano.
Conversar sobre situações em que usam os números no dia a dia.
Contar oralmente em diferentes situações do cotidiano.
Brincar com jogos que envolvam contagem.
Participar de rodas ou outras situações de contagem falando a sequência numérica.
Construir coleções móveis, contando os objetos.
Comparar pontos obtidos nos jogos, relacionando igualdade e desigualdade.
Observar os números presentes em diferentes portadores, convencionais ou construídos pela turma.
Brincar com jogos numéricos.
Comparar a escrita dos números em suportes convencionais e não convencionais.
Resolver problemas quem envolvam cálculos mentais simples e estimativas, por
Brincar com cantilena numérica em diversas situações.
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26.2.8. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03ET08) - Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo
gráficos básicos.
Aprendizagens específicas
•
•
•
•

Conhecer os diferentes usos sociais das medidas de tempo, peso e altura.
Apropriar-se, gradativamente, do uso de tabelas e gráficos simples, para representar medidas de altura, massa e quantidade.
Representar dados em tabelas e gráficos simples.
Representar quantidades por meio de desenhos e registros gráficos (riscos, bolinhas, numerais e outros).

Sugestão de experiências
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrar, mesmo que de forma não convencional, idade, peso e altura.
Usar a calculadora para produzir escritas numéricas.
Pesar e medir alturas, distâncias, comprimento, capacidade com instrumentos convencionais e não convencionais.
Medir ou pesar objetos, registrando mesmo que de forma não convencional;
Organizar tabelas com os aniversariantes de cada mês.
Construir gráficos representando informações diversas sobre aspectos significativos do cotidiano da instituição.
Conhecer vários instrumentos de medida convencionais e não convencionais.
Produzir e apreciar suas próprias medidas em gráficos.

26.3. Avaliação - Acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças
pequenas:
Observação criteriosa, registro e análise quanto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À estratégia de análise e registro que utiliza na comparação de diferentes quantidades.
À associação que faz da escrita numérica à fala.
À comunicação das estratégias de resolução de problema.
À forma que encontra para registrar quantidades.
À leitura, produção e comparação de escrita numérica.
À identificação dos números no contexto social.
À comparação que faz da escrita numérica associada às grandezas e medidas.
À inciativa de socializar informações sobre datas significativas.
À forma que utiliza a sequência numérica em contagens diversas.
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•
•
•
•

Ao procedimento que utiliza para fazer contagem.
Ao registro e análise da percepção e sucessão do tempo.
À compreensão das medidas de tempo, peso e altura e pontos de referência.
Às atitudes de cuidado dos espaços coletivos e do meio ambiente.
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1. REFLEXÕES SOBRE ARTE
A linguagem de Arte foi introduzida na educação acreana, como item obrigatório, a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LEI Nº 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996) e implementada apresentando informações para os professores, especialmente com a aprovação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais: Arte em 1997. Em seguida, no ano 2000 surgiram no Estado, cursos de formação específica de professores para atuar nas linguagens artísticas.
Com a publicação das Orientações Curriculares do Estado do Acre (2010) os professores de Arte ganharam subsídios para a construção de suas aulas, na
maior parte das linguagens artísticas.

2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
No ano de 2017, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, todos os Estados da Federação e o Distrito Federal foram convocados a criar
comissões para a revisão ou criação dos currículos estaduais. No estado do Acre, o currículo de Arte foi criado a partir de uma parceria entre a Secretaria de
Estado de Educação e Esporte do Acre e a Universidade Federal do Acre. O processo de revisão foi acompanhado por uma comissão de professores da Rede
Estadual de Educação e da Universidade com formação e atuação nas quatro linguagens artísticas, previstas na lei (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro).
Durante a revisão, foram criados quadros complementares para o Ensino Fundamental I (teatro e dança) e os conteúdos foram rearranjados por ano,
para facilitar o planejamento, considerando suas especificidades. Também foi observada a progressão dos conteúdos. Foi mantida a sistematização por
linguagens, respeitando as legislações vigentes.
No Ensino Fundamental, o componente curricular Arte está centrado nas seguintes linguagens: as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Destacase que cada linguagem artística possui suas peculiaridades e deve, idealmente, ser ministrada por profissional licenciado para a linguagem específica na qual
atua, também chamado de professor-artista. O professor licenciado para determinada linguagem deve atuar em sua área de formação, evitando a prática da
“polivalência”, procurando abordar cada um dos conteúdos das outras linguagens, a partir da sua formação inicial.
O professor-artista, que produz e está engajado com as questões do seu tempo, torna a discussão em sala de aula mais potencializada de saberes,
incluindo o saber-fazer e o saber-ser, de forma que estes não sejam adquiridos de fora, mas compreendidos e sentidos de dentro. Espera-se que esse professor-artista tenha ampliado em si o contato com diferentes repertórios artísticos e alimente um amplo lastro de referências, passível de ser acessado, a fim de
estimular os alunos a procurarem conhecer mais.
As linguagens artísticas trabalhadas articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir,
construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade, a ludicidade, a intuição, o autoconhecimento, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão, no processo de aprendizagem em Arte.
O componente curricular contribui, ainda, para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças
e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre culturas e favorece o reconhecimento
de semelhanças e diferenças entre elas.
Nesse sentido, as manifestações artísticas não podem ser reduzidas às produções legitimadas pelas instituições culturais e veiculadas pela mídia,
tampouco a prática artística pode ser vista como mera aquisição de códigos e técnicas, embora deva estar referenciado pelo mundo do trabalho. A aprendizagem de Arte precisa alcançar a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores. A linguagem
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artística contribui, portanto, para a formação de sujeitos críticos e autônomos, capazes de trabalhar em equipe e contribuir para o avanço social do lugar onde
vivem.
A atividade artística possibilita o compartilhamento de saberes e de produções entre os alunos, por meio de exposições, saraus, espetáculos, performances, concertos, recitais, intervenções e outras apresentações e eventos artísticos e culturais, na escola ou em outros locais. Os processos de criação
precisam ser compreendidos como tão relevantes quanto os eventuais produtos. Além disso, o compartilhamento das ações artísticas produzidas pelos alunos,
em diálogo com seus professores, pode acontecer, não apenas em eventos específicos, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo.
A prática investigativa constitui o modo de produção e organização dos conhecimentos em Arte. É no percurso do fazer artístico que os alunos criam,
experimentam, desenvolvem, refletem e percebem uma poética pessoal. Os conhecimentos, processos e técnicas produzidos e acumulados ao longo do
tempo em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro contribuem para a contextualização dos saberes e dos fazeres artísticos. Eles possibilitam compreender as
relações entre tempos e contextos sociais dos sujeitos, na sua interação com a arte e a cultura.
A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino e aprendizagem em Arte, integrando os conhecimentos do componente curricular.
Uma vez que os conhecimentos e as experiências artísticas são constituídos por materialidades verbais e não verbais, sensíveis, corporais, visuais, plásticas
e sonoras, é importante levar em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
As Artes Visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a expressão visual
como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de explorações plurais e transformações de materiais, de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana. As Artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços
e possibilidades inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística e de produção cultural, sejam
elas concretas, sejam elas simbólicas.
A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os processos de investigação e produção artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo,
em um determinado espaço e tempo, discutindo e significando relações entre corporeidade e produção estética. Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do movimento dançado ao seu próprio contexto, os alunos problematizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança, por meio
de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo. Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios (corpo versus mente, popular
versus erudito, teoria versus prática), em favor de um conjunto híbrido e dinâmico de práticas.
A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado, no âmbito tanto da sensibilidade
subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos, estabelecidos no domínio de cada cultura. A ampliação e a produção
dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos
aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes
musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade.
O Teatro instaura uma experiência artística multissensorial no encontro entre espectadores e produtores. Nessa experiência, o corpo é lócus de criação
de tempos, espaços por meio de ações. Os processos de criação teatral passam por situações de criação coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos,
improvisações, atuações e encenações, caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores. O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências
entre os alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência corporal, a intuição, a atenção, a memória, a reflexão e a emoção. Destaca-se
a importância da formação do olhar que a linguagem teatral propicia. O teatro na escola deve possibilitar o conhecimento das regras de composição, propiciando elementos chaves para a leitura do teatro e do mundo.

136

Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das Artes visuais, da Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas em suas especificidades, as
experiências e vivências dos sujeitos, em sua relação com a Arte, não acontecem de forma compartimentada ou estanque. Assim, é importante que o componente curricular leve em conta o diálogo entre essas linguagens, o diálogo com a literatura, além de possibilitar o contato e a reflexão acerca das formas
estéticas híbridas, tais como as artes circenses, o cinema e a performance. Nesse diálogo surgem as competências propostas pela Unidade Temática “Artes
Integradas” da BNCC, que estão imbricadas ao trabalho com as quatro linguagens. Atividades que facilitem um trânsito criativo, fluido e desfragmentado entre
as linguagens artísticas podem construir uma rede de interlocução, inclusive, com a literatura e com outros componentes curriculares. Temas, assuntos ou
habilidades afins de diferentes componentes podem compor projetos nos quais saberes se integrem, gerando experiências de aprendizagem amplas e complexas.
Em síntese, o componente Arte, no Ensino Fundamental, articula manifestações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo o entorno artístico
dos alunos e as produções artísticas e culturais que lhes são contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e político, propicia a eles o entendimento
dos costumes e dos valores constituintes das culturas, manifestados em seus processos e produtos artísticos, o que contribui para sua formação integral. Ao
longo do Ensino Fundamental, os alunos devem expandir seu repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas, 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. Para tanto, é
preciso reconhecer a diversidade de saberes, experiências e práticas artísticas como modos legítimos de pensar, de experienciar e de fruir a Arte, o que coloca
em evidência o caráter social e político dessas práticas.
Da mesma forma que se faz relevante trabalhar as unidades temáticas, com suas particularidades ou de maneira integrada, também é importante
associar esses saberes às 06 Dimensões de Conhecimento propostas pela base. Essas dimensões estão descritas no quadro abaixo:
DIMENSÕES DE CONHECIMENTO / BNCC
Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere
materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa
dimensão trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico, processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos,
negociações e inquietações.
Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento
de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão
articula ação e pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.
Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes
materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo, em sua
totalidade (emoção, percepção, intuição, sensibilidade e intelecto), é o protagonista da experiência.
Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas, por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual
quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e
das suas materialidades.
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Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar, durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa
dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas e culturais, oriundas das mais diversas épocas, lugares
e grupos sociais.
Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais.
É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja como leitor.
Desta maneira, a Matriz Curricular do Estado do Acre, seguindo a BNCC, propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os conhecimentos das
Artes visuais, da Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou categorias,
mas de linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte na escola. Procura-se uma não hierarquização entre essas dimensões, tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo pedagógico.

3. PARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
O currículo de Arte do Estado do Acre propõe que cada uma das dimensões de conhecimento seja desenvolvida, sem perder de vista a especificidade
regional do Estado. Ele está inserido dentro da maior floresta tropical do mundo, cuja população constitui-se pelas mais diversas origens, desde os povos
originários, ameríndios, passando pelas ondas de migrações dos ciclos da borracha. Estes ciclos trouxeram grande influência da cultura nordestina para a
região, chegando aos fluxos migratórios mais recentes, trazendo uma grande população do sul e sudeste do Brasil.
Ao buscar refletir e valorizar tal diversidade, este currículo oferece sugestões de trabalhos com aspectos da cultura tradicional e popular, valorizando
as festas populares como a Cavalhada (Sena Madureira), Marujada (Rio Branco e Cruzeiro do Sul), Novenário Nossa Senhora da Glória (Cruzeiro do Sul),
Reisado (Tarauacá), Pastorinhas (Rio Branco e Xapuri), Festa Junina (Presente em todo estado), Festas do Daime, Festivais Indígenas (MaririYanawa, Festa
Huni-Kuin), Festival do Açaí (Feijó), Festival do Peixe (Sena Madureira), Festa de São Sebastião (Xapuri), Expoacre (Rio Branco), ExpoJuruá (Cruzeiro do Sul),
entre outras. Nestas festividades fica clara a diversidade presente no Estado. Não se restringindo a tais festas, o professor deve se relacionar, em cada
município, com as manifestações locais e regionais, valorizando-as como produção de cultura. Destaca-se a importância de a aula de Arte contemplar temas
das culturas indígena e afro-brasileira, cumprindo as disposições legais e valorizando as origens da população local. O professor de Arte deve, ainda, contemplar em seu planejamento, a pesquisa sobre artistas locais e equipamentos culturais de cada município, promovendo visitas, entrevistas e pesquisas in loco,
considerando que a arte se dá na prática social da comunidade.

4. ORIENTAÇÕES DE APLICABILIDADE DO COMPONENTE ARTE
A Arte na escola tem por desiderato proporcionar ao aluno a ampliação do acesso a experiências estéticas, onde o aluno torna-se protagonista desse
processo de aprendizagem. Na oportunidade, o aprendente expressa seus sentimentos e desenvolve sua criatividade. Em suma, em consonância com a BNCC,
o componente curricular apresenta propostas que tem como cerne as quatro linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), agora denominadas
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de Unidades Temáticas, acrescidas de outra, chamada Artes Integradas (uma forma de integração das linguagens e suas diferentes práticas, possibilidades
e tecnologias).
Ademais, soma-se a esse pressuposto, a importância de associação das Unidades Temáticas às seis Dimensões de Conhecimento (Criação; Crítica;
Fruição; Estesia; Expressão e Reflexão), no intuito de garantir os direitos de aprendizagens dos alunos. Tomando este propósito por referência, seguem os
objetivos sugeridos para as linguagens artísticas dos Ensinos Fundamental I e II:

4.1. Anos iniciais
1º ANO
ARTES
VISUAIS

• Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
• Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.
• Responsabilizar-se pelo cuidado com o espaço de trabalho, os materiais e a própria produção.

DANÇA

• Conhecer o próprio corpo, enfatizando o sistema motor e a sua relação com o movimento.
• Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.).
• Apreciar e Experimentar formas distintas de manifestações de dança de modo a desenvolver a percepção, o imaginário e a capacidade de
simbolizar através de movimentos corporais e coreografias na apreciação da dança.

MÚSICA

• Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras,
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.
• Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos
cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música.
• Desenvolver e ampliar o gosto pela vivência musical.

TEATRO

• Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando o estar em cena e o observar a cena.
• Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias.
• Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos
musicais convencionais ou não convencionais, de modo coletivo e colaborativo.
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2º ANO
ARTES
VISUAIS

• Experimentar expressar-se nas modalidades da linguagem visual do desenho, pintura, colagem, construção, modelagem ou com o auxílio
do computador, de forma criativa, mesmo que não coincidente com a estética valorizada pelo professor ou pelo senso comum.
• Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.).
• Reconhecer a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais,
regionais e nacionais.

DANÇA

• Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança, presentes em diferentes contextos.
• Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento dançado.
• Discutir, com respeito e sem preconceito as experiências pessoais e coletivas em dança, vivenciadas na escola.

MÚSICA

• Perceber, reagir e reproduzir os elementos sonoros que formam a música.
• Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos
musicais, convencionais ou não convencionais, de modo coletivo e colaborativo.
• Aperfeiçoar expressão musical pelo improviso.

TEATRO

• Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades,
diversidade de personagens e narrativas etc.).
• Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral.
• Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar
acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva.

3º ANO
ARTES
VISUAIS

• Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da
comunidade.
• Pesquisar e produzir, a partir da cultura da infância na tradição local.
• Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
• Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade
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de simbolizar e o repertório imagético.
• Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.
DANÇA

• Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes
indígenas, africanas e europeias, especialmente a partir da fruição e experimentação dessas matrizes estéticas por meio da dança
• Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento,
moderado e rápido) na construção do movimento dançado.
• Experimentação de movimentos dançados de maneira improvisada, individual e coletivamente, explorando os aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança.

MÚSICA

• Perceber e explorar os elementos constitutivos da música a partir da improvisação de ideias musicais.
• Explorar diferentes formas de notação e registro dos sons produzidos.
• Conhecer e valorizar o patrimônio cultural musical, ampliando o gosto pela vivência musical.

TEATRO

• Apreciar distintas formas de contar história, incluindo as formas da cultura tradicional.
• Experimentar o trabalho colaborativo e coletivo de criação a partir do recontar histórias.
• Desenvolver um projeto temático ligado às histórias e manifestações tradicionais, compreendendo as relações processuais entre as
diversas linguagens artísticas.

4º ANO
ARTES
VISUAIS

• Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia,
softwares etc.) nos processos de criação artística.
• Caracterizar e experimentar, pesquisar e produzir a partir da cultura da infância na tradição local.
• Experimentar e planejar um projeto de trabalho individual ou em grupo que envolva a pesquisa sobre os gêneros de representação na arte,
em especial as formas tradicionais de arte popular, bem como dos seus meios de expressão (instrumentos, materiais, ferramentas).
• Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

DANÇA

• Criar partituras de movimentos de modo individual, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos
constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança.
• Criar, coletivamente, trabalhando a oralidade do movimento, a partir das individualidades.
• Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança, vivenciadas na escola, como fonte para a
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construção de vocabulários e repertórios próprios.
MÚSICA

• Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.) de canções populares
tradicionais e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.
• Explorar as diferentes possibilidades de notação musical, a partir da leitura e da escrita codificada.
• Desenvolver e experimentar técnicas para expressão musical, a partir do canto coral e possibilitar o aprendizado individual, coletivo e
colaborativo.

TEATRO

•
•
•
•

Reconhecer e apreciar repertório teatral diverso, cultivando a percepção, imaginação e desenvolvendo a capacidade simbólica.
Observar a teatralidade na vida cotidiana e utilizar o repertório na criação de cenas teatrais.
Experimentar corporeidades e vocalidades diferentes da sua própria.
Experimentar o trabalho colaborativo e coletivo, na construção de exercício cênico.

5º ANO
ARTES
VISUAIS

• Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).
• Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade
de simbolizar e o repertório imagético.
• Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, vídeo, fotografia) no processo de criação nas artes visuais.
• Experimentar a construção processual, de maneira a coordenar a criação visual, com um projeto temático que dialogue com as demais
linguagens artísticas.

DANÇA

• Apreciar e experimentar as manifestações da dança em diversos contextos culturais.
• Criar, coletivamente, uma coreografia, a partir de improvisos e de aspectos estruturais e expressivos de danças conhecidas pelo grupo.
• Discutir as experiências individuais, vivenciadas no processo de criação, coletivamente, buscando a criação e vocabulários e repertórios
em comum e a avaliação dos processos.
• Experimentação da dança como parte de projeto temático, evidenciando as possibilidades de criação de exercício cênico que promovam
as relações entre as diversas linguagens artísticas.

MÚSICA

• Apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, demonstrando perceber e reconhecer os elementos sonoros que compõem a
música.
• Criar, interpretar, improvisar, pesquisar, selecionar músicas e sons relacionados às outras linguagens artísticas.
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• Manifestar conhecimento dos materiais sonoros, baseados na própria experiência do ‘fazer’ musical; levar em consideração os argumentos
dos outros, demonstrando disponibilidade para o diálogo.
• Experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre a música e as diversas linguagens artísticas.
TEATRO

• Conhecer, identificar, perceber, apreciar e interpretar diversos trabalhos de artistas ou grupos teatrais.
• Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos performativos.
• Experimentar composições performativas a partir do repertório individual, desenvolvendo relação com as diversas linguagens artísticas.

4.2. Anos finais
6º ANO
ARTES
VISUAIS

• Pesquisar e analisar nas modalidades da linguagem visual do desenho, suas formas de expressão, experimentando suas possibilidades.
• Desenvolver a autoconfiança com a própria produção plástica, relacionando com a dos colegas e de artistas da comunidade, valorizando
e respeitando a diversidade artística das várias etnias da cultura brasileira e de outras culturas.
• Apreciar, ler e relacionar imagens de diferentes culturas e épocas, da arte popular, folclórica, indígena ou erudita, local, brasileira ou
internacional, e compará-las com a produção visual dos alunos na escola, compreendendo o contexto histórico e cultural de produção,
através de reproduções ou visitas a museus, centros culturais ou comunitários, galerias, feiras e eventos populares ou indígenas.
• Conhecer, identificar e diferenciar as categorias de artistas de artes plásticas e comunicação visual, suas organizações de produção e de
agremiação e sua forma de atuação na sociedade.

DANÇA

• Analisar e experimentar improvisos, compor e interpretar diferentes formas de dança.
• Explorar e desenvolver a percepção, fruição e análise crítica de movimentos corporais e coreografias na apreciação da dança.
• Conhecer, experimentar e analisar além dos fatores do movimento (tempo, peso, fluência e espaço combinados), as dimensões históricas
e culturais da dança e seus aspectos estéticos e saber distinguir, nos diversos contextos, as características da relação corpo-dança.

MÚSICA

• Explorar, criar, expressar-se e comunicar-se de maneira individual e coletiva e colaborativa, através da improvisação, composição e
interpretação musicais.
• Explorar, identificar e experimentar diferentes formas de registro musical (grafias musicais) convencionais ou não, seus procedimentos e
técnicas.
• Apreciar, identificar, fruir e analisar diferentes estilos e obras musicais de diversas culturas e épocas (estética musical), contextualizandoos no tempo e no espaço, para aprimorar a capacidade de apreciação.
• Analisar e identificar criticamente, por meio da apreciação musical, relações entre uma obra musical, seus contextos de produção
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geográfica e circulação.
TEATRO

• Experimentação, improvisações, composições e sonorização, através da gestualidade, construções corporais evocais, fazendo uso dos
elementos da linguagem teatral.
• Apreciar, identificar e analisar diferentes estilos cênicos, aprimorando a capacidade da estética teatral de diversas culturas e épocas.
• Reconhecer, perceber, apreciar e compreender momentos da história do teatro mundial, de regiões e épocas diversas.

7º ANO
ARTES
VISUAIS

• Experimentar e expressar- se nos processos de criação da linguagem visual da gravura fazendo uso de materiais, recursos convencionais,
alternativos e digitais, experimentando e pesquisando suas possibilidades.
• Desenvolver a autoconfiança com a própria produção plástica, relacionando com a dos colegas e de artistas da comunidade, valorizando
e respeitando a diversidade artística das várias etnias da cultura brasileira e de outras culturas.
• Pesquisar, experimentar, relacionar e interpretar imagens de diferentes culturas e épocas, tradicionais e contemporâneas, na arte popular,
folclórica, indígena ou erudita, local, brasileira ou internacional, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas
artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar o repertório imagético.
• Conhecer, identificar e diferenciar as profissões e os profissionais de artes plásticas e comunicação visual, suas categorias de artista,
estabelecendo relações entre os profissionais e sua forma de atuação na sociedade.

DANÇA

• Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais para improvisar,
compor e interpretar diferentes formas de dança, individualmente e em grupo.
• Experimentar, analisar e desenvolver a percepção, fruição e análise crítica de movimentos corporais (tempo, peso, fluência e espaço) na
criação de repertórios de movimentos, apreciação das ações corporais e na dança.
• Conhecer e exploraras dimensões históricas e culturais da dança, os elementos constitutivos e seus aspectos estéticos e saber distinguir,
nos diversos contextos, as características da relação corpo-dança e seu desenvolvimento em sua história tradicional e contemporânea.

MÚSICA

• Explorar através da improvisação, composição, arranjos, trilhas sonoras, entre outros, utilizando sons convencionais ou não para expressarse e comunicar-se com ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
• Apreciar, perceber, fruir e reconhecer obras musicais de diversas culturas e épocas e o papel de músicos e grupos brasileiros e suas
contribuições para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
• Explorar, identificar e fazer uso de diferentes formas de registro musical, convencionais e não convencionais.
• Identificar, perceber e analisar as relações entre uma obra musical e seu contexto cultural, histórico e geográfico de produção e diferentes
estilos musicais e estéticos.
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TEATRO

• Improvisar, compor e representar, individual e coletivamente, acontecimentos cênicos, com base em textos dramáticos ou outros elementos
da linguagem teatral, considerando a relação que deve haver entre as pessoas que assistem (compreensão, participação, etc.).
• Reconhecer, apreciar, perceber, analisar obras teatrais de diversas culturas e épocas de artistas e grupos de teatro brasileiros e
estrangeiros e compreender os diferentes momentos da história do teatro mundial.

8º ANO
ARTES
VISUAIS

• Desenvolver processos de criação e expressar-se nas modalidades da linguagem visual da pintura, experimentando e pesquisando suas
possibilidades, com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo.
• Desenvolver a autoconfiança com a própria produção plástica, relacionando com a dos colegas e de artistas da comunidade, valorizando
e respeitando a diversidade artística das várias etnias da cultura brasileira e de outras culturas.
• Pesquisar, experimentar, interpretar e relacionar imagens de diferentes culturas e épocas, da arte popular, folclórica, africana, indígena ou
erudita, local, brasileira ou internacional, e compará-las com a produção visual dos alunos na escola, compreendendo o contexto histórico
e cultural de produção, através de reproduções ou visitas a museus, centros culturais ou comunitários, galerias, feiras e eventos populares
ou indígenas.
• Conhecer e identificar as profissões e os profissionais de artes plásticas e comunicação visual, suas organizações de produção e de
agremiação e sua forma de atuação na sociedade.

DANÇA

• Investigar, experimentar, improvisar, compor e interpretar diferentes procedimentos e movimentos corporais e diversas formas de dança.
• Experimentar e desenvolver a percepção, fruição e análise crítica de movimentos corporais (tempo, peso, fluência e espaço) e
combinados/coreografias na apreciação da dança.
• Conhecer e explorar as dimensões históricas e culturais da dança, seus elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento
dançado, seus aspectos estéticos e desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea.

MÚSICA

• Explorar, criar e expressar-se através da improvisação, composição e interpretação musicais, utilizando vozes, sons corporais e/ou
instrumentos convencionais ou não convencionais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
• Perceber, identificar e analisar diferentes estilos e obras musicais de diversas culturas e épocas, de modo a aprimorar a capacidade de
apreciação da estética musical.
• Explorar, identificar e fazer uso de grafias/registro musicais convencionais e não convencionais.
• Analisar, perceber e identificar as relações entre uma obra musical, usos e funções na produção e circulação, relacionando suas práticas
musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica estética e ética.

TEATRO

• Improvisar e representar, individual e coletivamente, com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos, etc.)
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fazendo uso dos elementos da linguagem teatral (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia), considerando a relação com o
espectador.
• Investigar, apreciar, perceber, fruir e analisar obras teatrais de diversas culturas e épocas em suas diferentes funções teatrais.
• Identificar, reconhecer e apreciar diferentes funções exercidas pelos profissionais das artes cênicas e sua forma de atuação na sociedade.

9º ANO
ARTES
VISUAIS

• Analisar, experimentar e expressar-se nas diferentes formas da linguagem visual tridimensional (como tecelagem, cerâmica, escultura,
protótipos, maquete e instalação), experimentando e pesquisando suas possibilidades.
• Desenvolver a autoconfiança em seus próprios processos de criação de produções visuais, dialogar com princípios conceituais,
relacionando sua produção com a dos colegas e de artistas da comunidade, valorizando e respeitando a diversidade artística das várias
etnias da cultura brasileira e de outras culturas.
• Apreciar, experimentar, relacionar e valorizar, obras e produções visuais de diferentes culturas e épocas, da arte popular, folclórica, africana,
indígena e erudita, local (em especial brasileira), mundial e compará-las com as próprias produções.
• Conhecer, identificar e diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, fotografo, entre outras, suas
organizações de produção, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema de artes visuais e sua forma de atuação na sociedade.

DANÇA

• Explorar elementos constitutivos da dança, improvisar, compor e interpretar, abordando criticamente, o desenvolvimento das diferentes
formas de dança.
• Experimentar e desenvolver a percepção, fruição e análise crítica de movimentos e seus fatores, em ações corporais, coreografias e
apreciação da dança
• Conhecer e discutir as dimensões históricas e culturais da dança e seus aspectos estéticos, através de experiências pessoais e coletivas
em dança e saber distinguir, nos diversos contextos, as características da relação corpo-dança.

MÚSICA

• Explorar, criar e expressar-se através da improvisação, composição e interpretação musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
• Explorar, analisar e construir instrumentos sonoros/musicais, convencionais ou não convencionais (criados pelos próprios alunos)
reconhecendo timbres e características diversas.
• Explorar, identificar e fazer uso de registro musical/grafias musicais convencionais e não convencionais.
• Apreciar, identificar, fruir e analisar diferentes estilos e obras musicais de diversas culturas e épocas.
• Perceber, identificar e relacionar as práticas artísticas, suas relações entre uma obra/produção musical, seu contexto cultural, estético,
ético, histórico e geográfico.
• Explorar, identificar e compreender diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música, as diferentes funções e
conhecimento musical, exercidos pelos músicos e sua forma de atuação na sociedade.
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TEATRO

• Improvisar e representar, individual e coletivamente, processos cênicos fazendo uso dos elementos da linguagem teatral.
• Apreciar, perceber, reconhecer, fruir e analisar obras teatrais de diversos artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes
culturas e épocas.
• Identificar, analisar e compreender os diferentes estilos cênicos, diferentes momentos da história do teatro mundial de regiões e épocas
variadas, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
• Investigar, identificar e compreender diferentes funções exercidas pelos profissionais das artes cênicas e sua forma de atuação na
sociedade.

5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ÁREA
A Base Nacional Comum Curricular apresenta 10 (dez) competências gerais para a Educação Básica e 08 (oito) competências específicas para o
componente Ciências conforme o quadro abaixo:

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA AREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.
04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica,
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo.

01. 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.
02. 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.
03. 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.
04. 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.
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05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de in- 05. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diverformação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
sas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver proparticipar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e
06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivênculturas.
cias culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe pos(BNCC, Brasil 2018).
sibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta.
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).
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Competências específicas de Arte para o ensino fundamental
01. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades
tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social
e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades.
02. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de
informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.
03. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade
brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.
04. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
05. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.
06. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação
da arte na sociedade.
07. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.
08. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.
09. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO – ARTES VISUAIS
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem,
instalação, vídeo, fotogra-fia etc.), fazendo
uso sustentável de materiais, instrumentos,
recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais.

• Experimentação de diferentes suportes
e técnicas das artes visuais.

• Atividades semanais de produção
individual e coletiva em que o
aluno possa manifestar seus temas e assuntos de interesse.
• Situações de produção individual e
coletiva, a partir de propostas de
trabalho que tragam desafios de
exploração da linguagem visual
(ponto, linha, plano, volume,
forma, textura e cor).
• Situações de criação individual e
coletiva nas linguagens escolhidas, a partir de discussões que
surjam da apreciação de obras,
sempre evitando a cópia e a “releitura”, permitindo a incorporação
de novas formas de expressão.

Observação, registro e análise:
• de como a criança escolhe
seus temas de representação;
• elabora seus sentimentos e
pensamentos nas diversas
modalidades de expressão
visual;
• de como ela interage produtivamente com seu grupo de
trabalho.

• Criação de imagens ou objetos, expressando sua individualidade e visão de
mundo, a partir de suas vivências e percepção da vida cotidiana e do repertório
de imagens trazidas pelo professor.
• Desenvolvimento de trabalhos individuais, pesquisando as mais diversas formas e técnicas de utilização expressiva
dos materiais, tendo a iniciativa de usálos com independência, mesmo que não
sejam da estética do professor ou do
senso comum.
• Realização de trabalhos individuais, a
partir da pesquisa de diferentes formas
e técnicas de utilização expressiva dos
materiais, com ajuda do professor.
• Interação com pares no trabalho em
grupo ou nos momentos de elaboração
coletiva em artes visuais, falando e ouvindo, oferecendo e recebendo ideias e
sugestões, em atitude cooperativa.
• Participação em momentos de elaboração coletiva em artes visuais, falando e
ouvindo, oferecendo e recebendo ideias
e sugestões, em atitude cooperativa.

• Elementos: Pintura,
desenho,
colagem,
quadrinhos, dobraduras e escultura, etc.
• Ponto, linha, plano, volume, forma, textura e
cor, cores primárias e
secundárias.
• Vídeos e fotografias.

• Dobraduras.

• Interação–construção
coletiva de elementos
das artes visuais;

• Interação–construção
coletiva de elementos
das artes visuais.
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Formas de avaliação
adequadas

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

• Responsabilizar-se pelo
cuidado com o espaço
de trabalho, os materiais e a própria produção.

• Observação e apreciação de obras/reproduções, percebendo e reconhecendo
as diversas modalidades de produção visual.
• Observação e apreciação das produções
dos colegas, respeitando as diferentes
escolhas, formas de expressão e estilos
pessoais.
• Observação e apreciação das produções
de artistas acreanos, realizando a leitura
das obras, a partir do contexto histórico
da produção.
• Observação e apreciação de objetos artísticos ligados ao dia a dia, analisando
as tradições diversas, especialmente no
que se refere às tradições indígenas
acreanas.
• Identificação, nas produções dos colegas, dos elementos da linguagem visual
e alguns procedimentos e técnicas utilizadas.
• Discussão estética de cada obra observada.
• Interesse e empenho em utilizar e organizar os diversos espaços da sala de
aula onde se guardam e acondicionam
os materiais e trabalhos produzidos, no
sentido de se desenvolver atitude autônoma.
• Uso do material disponível de maneira
responsável, evitando desperdícios, bem
como separar todas as sobras possíveis
de reutilização, com ajuda do professor.
• Organização dos materiais e utensílios
utilizados, cuidando cooperativamente
da limpeza do ambiente de trabalho,
com ajuda do professor.

• Apreciação de pintura,
desenho e escultura e
outros.
• Apreciação de pintura,
desenho e escultura e
outros.
• Arte acreana: estética
local.
• Arte indígena.

• Rodas de conversa para apreciação de imagens de obras/reproduções, interpretando-as e estabelecendo vínculos com as atividades
exploratórias, com os materiais e
elementos da linguagem visual.
• Rodas de conversa sobre a produção dos próprios alunos.
• Observação: A atividade deve ser
feita com muito cuidado, pois não
se trata de descobrir “erros” ou
destacar “talentos”, mas possibilitar que a criança exercite a leitura
da própria produção simbólica,
numa atitude de valorização.

Observação, registro e análise:
• de como a criança faz a leitura e a análise das obras de
arte/reproduções bidimensionais ou tridimensionais;
• de como ela percebe os elementos da linguagem visual.

• Rodas de conversa, no início de
cada aula, para estabelecer combinados sobre a atividade, a sequência das ações, formas de utilização do espaço e dos materiais,
bem como de sua adequada conservação.
• Organização coletiva dos materiais
e utensílios utilizados, com orientação e supervisão do professor.

Observação, registro e análise:
• de como a criança guarda,
acondiciona e organiza os
materiais da sala e seus próprios trabalhos;
• de como ela colabora coletivamente para a organização
da classe;
• se a criança demonstra ou
não autonomia na utilização
dos materiais da sala.

• Apreciação com identificação das técnicas
utilizadas.
• Análise dos trabalhos
dos colegas.
• Estética da sala de
aula.

• Zelo com os bens individuais e coletivos;
• Organização do ambiente.
• Organização do ambiente.
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• Responsabilidade com a adequada conservação da própria produção.

• Respeito pela produção dos colegas.

• Valores humanos:
Respeito, Solidariedade,
Compreensão, Cooperação, Companheirismo,
(dentre outros).
• Valores humanos:
Respeito,
Solidariedade, Compreensão,
Cooperação, Companheirismo, (dentre outros).
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7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO - DANÇA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer o próprio
corpo, enfatizando o
sistema motor e a sua
relação com o movimento.

• Conhecimento do próprio corpo, através
de movimentos orientados nos quais
identifiquem partes do corpo humano
(cabeça, braços, mãos, pernas, pés e
barriga).
• Trabalho com o movimento como resultado da mudança do ponto de apoio, refletindo sobre as alterações físicas ocasionadas por essa mudança (por exemplo, verificando o deslocamento de peso
durante a caminhada).
• Desenvolvimento de pesquisa lúdica, em
grupo, sobre a relação entre peso e movimento.
• Execução de trajetórias livres e dirigidas
pelo espaço.

• Expressão corporal:
movimentação corporal.

• Proposta de aquecimento e alongamento com foco em reconhecer
as partes do corpo e seus movimentos.
• Deslocamentos no espaço com
foco em mudanças de apoio e
peso.
• Atividades em grupo, proporcionando uma pesquisa de peso e
movimento, com foco nas partes
do corpo e das relações entre elas.

• Engajamento do estudante
na pesquisa e desenvolvimento de autonomia e auto
percepção.

• Experimentação de alterações de direções e diferentes formas de caminhar
(frente, costas, lateral).

• Caminhar, perfazendo
variadas direções e
caminhos.

• Rodas de aquecimento, alongamento e sensibilização em que se
proponha aos alunos, com o sentido de preparar o corpo para a
dança ou para voltar o corpo ao estado de repouso.
• Jogos corporais de exploração dos
movimentos, em relação ao espaço, utilizando os diversos planos
e maneiras de se deslocar;

• Exploração do espaço, a partir das orientações docentes.
• Engajamento no processo de
pesquisa.
• Interação com os colegas em
atitude de participação e colaboração;

• Experimentação de deslocamentos em
diversos planos (baixo, médio e alto).

• Jogos corporais; Alongamento;
Aquecimento; Expressão corporal.
• Apreciação de dança
em diversos estilos.

• Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.).

• Desenvolvimento da percepção visual,
sonora e do movimento corporal, em

• Percepção de si;
• Mudança de apoio,
ponto apoio, alterações do corpo no movimento.
• Pesquisa sobre a Relação peso x movimento.
• Reconhecimento de
espaço.
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Formas de avaliação
adequadas

• Criar situações que possibilitem o reconhecimento da

• Apreciar e Experimentar formas distintas de
manifestações
de
dança, de modo a desenvolver a percepção,
o imaginário e a capacidade de simbolizar,
através de movimentos
corporais e coreografias, na apreciação da
dança.

relação às danças criadas e presentes
em diferentes contextos, interpretados e
apreciados.
• Desenvolvimento e experimentação do
imaginário, através de movimentos corporais simples e coreografias de músicas e cantigas de rodas infantis da tradição popular.
• Apreciação e reconhecimento, nos movimentos da dança, da expressão de sentimentos pessoais e coletivos, cultivando
a percepção e a capacidade de simbolizar.

• Cantigas de roda;
• Cultura Popular;
• Brinquedos cantados.
• Apreciação.
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• Experimentação livre e dirigida de
diversas formas de expressão corporal.
• Exercícios que proporcionem ocasião de expressar sensações e
sentimentos, a partir de movimentos dançados.

dança, através das situações
vivenciadas, como expressão
de sentimentos pessoais e
coletivos.

8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO – MÚSICA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

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

• Percepção do som e do silêncio, através
de dinâmicas, brincadeiras e de performances musicais.

Observação, registro e análise:
• da reação das crianças aos
diferentes estímulos sonoros:
• percepção do tempo, da intensidade, da altura, de timbre;
• dos registros produzidos;
• do interesse e qualidade da
produção vocal das crianças;

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

• Exploração do som produzido pelo corpo.

• Percussão corporal;

• Exploração das diversas paisagens sonoras: do cotidiano de casa, da escola, da
rua, dos diversos ambientes familiares
aos alunos e da natureza.

• Paisagem sonora.

• Reprodução dessas paisagens sonoras
como experimentação e desenvolvendo

• Reprodução de paisagens sonoras;

• Participação em atividades em
que a percepção do silêncio seja
fator decisivo para a sua realização.
• Exposição a situações de som e silêncio, nos lugares de sua convivência.
• Participação em atividades em
que a voz falada tem determinadas funções e a cantada, outra.
• Participação em atividades nas
quais a reação às diferenças entre
sons graves/ agudos, curtos/ longos, leves/pesados e de diferentes instrumentos/objetos/vozes
promovam o interesse pela repetição do exercício, ainda que sob diferentes enfoques.
• Expressão corporal, mediante escuta de canções e obras instrumentais.
• Trabalho rítmico, marcado pelo pé
e pela mão.
• Brincadeira de tradução dos nomes das crianças na ‘linguagem
das palmas’ e organização de colunas de mesmo número de palmas. Depois de feitos os grupos,
tocar séries de sons, de acordo
com o número de sílabas dos

• Explorar a percepção dos elementos
constituintes da música como: altura
(grave e agudo), intensidade (forte e
“leve”), timbre (diferentes tipos de materiais), melodia, ritmo e duração (sons
longos e sons curtos).

•
•
•
•
•
•
•
•

Percepção sonora;
Elementos do Som:
Altura
Duração
Intensidade
Timbre
Densidade
Elementos da música:
Harmonia, melodia,
ritmo.
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Formas de avaliação
adequadas

• Observação, registro e análise de como a criança procede diante das atividades
propostas;
• Interesse em experimentar
sons;
• Interesse em experimentar
movimentos;
• Tradução das vivências corporais e sonoras para outras
linguagens.

o senso crítico sobre as diferenças entre
os ambientes.
• Reprodução sonora de histórias buscando trabalhar os diversos elementos
da música como: altura (grave e agudo),
intensidade (forte e “leve”), timbre (diferentes tipos de materiais), melodia, ritmo
e duração (sons longos e sons curtos).
• Imitação/reprodução de modelos rítmicos presentes na fala, no canto e em movimentos corporais como caminhar, correr, etc.

• Sonorização de histórias.

• Reprodução de sons,
associando o movimento do corpo.

•

•

•
• Desenvolver e ampliar
o gosto pela vivência
musical.

• Conhecer e apreciar diversas formas e
expressões musicais.
• Reproduzir, através do canto, canções
de diferentes épocas e gêneros, desenvolvendo a musicalidade, expressividade
e a fruição musical.

• Apreciação musical de
diversos estilos.
• Execução/Reprodução de canções;
• Música acreana;
• Fruição e Prática musical.
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•

•
•

nomes, nos quais as crianças,
atentas, irão se movimentar.
Participação em atividade como a
das “Estátuas que sentem” (frio,
calor, medo, alegria etc.): o professor produz frases musicais, com o
auxílio de objeto sonoro, para as
crianças se movimentarem pelo
espaço, até parar o som, indicando a expressão das estátuas.
Investigação de diferentes modos
de produção de sons ligados à voz:
o canto, a fala, o grito, o sussurro,
outros ruídos.
Investigação dos sons envolvidos
no cotidiano.
Desenvolvimento de repertório de
canções, jogos músicais, brincadeiras tradicionais (de roda, por
exemplo), banda rítmica.
Discussão e registro posterior à
apresentação pública.
Assistir apresentação musical ao
vivo.

• Observação, registro e análise de como a criança procede diante das atividades
propostas na coluna anterior.

9. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO – TEATRO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Exercitar a imitação e o
faz de conta, ressignificando objetos e fatos e
experimentando o estar
em cena e o observar a
cena.

• Exercício de jogos de faz de conta.

• Jogos teatrais.

• Desenvolvimento de contação de histórias com e sem o uso de objetos.

• Contação de histórias.

• Promoção de rodas de conversa para discussão das atividades da coluna anterior.

• Exploração da teatralidade de músicas
tradicionais e parlendas.

• Interpretação teatral
de músicas tradicionais e parlendas.

• Produção de situações lúdicas de
jogo, com foco na contação de histórias, a partir da ressignificação
de objetos comuns. Exemplo: contar uma história, usando um garfo
e uma colher para representar as
personagens.

• Reconhecer e apreciar
formas distintas de manifestações do teatro,
presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir
histórias.

• Experimentar improvisações, composições e

• Observação - presencial ou em vídeo - de
artistas e grupos teatrais brasileiros que
trabalham diferentes modalidades da
contação de história.

• Apreciação teatral.

• Apreciação de histórias dramatizadas,
cultivando a percepção, o imaginário e a
capacidade de simbolizar.

• Apreciação de interpretação de histórias.

• Reconhecimento e conversa das diferenças e semelhanças entre os grupos/trabalhos artísticos apresentados.

• Fruição, análise, discussão.

• Apresentação e discussão dos componentes analíticos da linguagem (texto, figurino, cenário, atuação, direção, etc.)

• Elementos do teatro
(linguagem teatral).

• Experimentação de improvisações coletivas, retratando situações do cotidiano.

• Sonorização de histórias.
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• Realização de atividades que utilizem músicas tradicionais (infantis)
e parlendas como disparador para
jogos e criação de cenas improvisadas.
• Situações de apreciação de contações de história e outros tipos de
dramatização, ao vivo ou por meio
de diferentes mídias: TV, vídeo,
filme etc.
• Identificação dos elementos constituintes da forma artística observada.
• Compartilhamento das observações com a criação de um repertório coletivo de experiências e vocabulários.

Formas de avaliação
adequadas

• Observação, registro e análise das atitudes da criança,
em relação à auto avaliação
e ao desenvolvimento da capacidade simbólica.

Durante o processo pode ser
verificado se o estudante:
• conhece e identifica, nas
obras apreciadas, categorias
de encenação como dramaturgia, espaço, ator/ performer, figurino, cenário, iluminação, etc.;
• identifica e valoriza as diferenças culturais e sociais nas
diferentes obras apreciadas.

Observação, registro e análise:

sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo coletivo
e colaborativo.

• Composições de improvisos, utilizando
jogos teatrais, de acordo com o perfil e
características do que está sendo trabalhado.

• Jogos teatrais de improvisação.
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• Experimentação. a partir de improvisações que possuam como base
o cotidiano do estudante.

• de como a criança procede
nas atividades:

• Criação de danças/ coreografias/
dramatizações para canções.

• de dramatização/coreografia
para músicas;

• Sonorização de histórias.

• de sonorização de histórias.

• de expressão corporal;

10. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º ANO – ARTES VISUAIS
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Experimentar expressar-se nas modalidades
da linguagem visual do
desenho, pintura, colagem, construção, modelagem ou com o auxílio do computador, de
forma criativa, mesmo
que não coincidente
com a estética valorizada pelo professor ou
pelo senso comum.

• Experimentação da produção de imagens ou objetos, expressando a singularidade e a visão de mundo, a partir da
experiência pessoal e do repertório de
imagens trazidas pelo professor.
• Produção de trabalhos individuais, pesquisando as mais diversas formas e técnicas convencionais e não convencionais, de utilização e o uso sustentável e
expressivo dos materiais.
• Utilização de suportes bidimensionais,
tridimensionais e digitais para a composição visual.

• Desenho;
• Pintura;
• Colagem.

• Atividades semanais de produção
individual e coletiva nas linguagens escolhidas para o ano, em
que o aluno possa manifestar
seus temas e assuntos de interesse.

Observação, registro e análise:
• de como a criança escolhe
seus temas de representação, elabora seus sentimentos e pensamentos nas diversas modalidades de expressão visual;
• de como interage produtivamente com seu grupo de trabalho;
• se utiliza ou não as referências visuais trazidas pelo professor;
• quais as escolhas que faz entre as referências observadas;
• qual a maneira pessoal de
reutilizar criativamente estas
informações.

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

• Uso de ponto, linha, plano, volume,
forma, textura, cor, espaço e movimento
para criar imagens bidimensionais e formas tridimensionais.

• Ponto, linha, plano,
volume, forma, textura, cor, espaço e
movimento.
• Criação de imagens
bidimensionais e formas tridimensionais.

• Situações de produção individual
e coletiva, a partir de propostas de
trabalho que tragam desafios de
exploração da linguagem visual
(ponto, linha, plano, volume,
forma, textura e cor), explorando a
bidimensionalidade e a tridimensionalidade.

Observação, registro e análise:
• de como a criança experimenta os códigos da linguagem visual nas diversas modalidades;
• de como ela se expressa,
tanto nas linguagens bidimensionais como nas tridimensionais;
• de como a criança trabalha
com as cores, se cria novas

• Construção e modelagem;
• Esculturas.
• Desenhos
gráficos
com o uso de computador.
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Formas de avaliação
adequadas

cores pela pesquisa da mistura de tintas;
• como cria novas formas bidimensionais e tridimensionais.
• Reconhecer a influência de distintas matrizes estéticas e culturais
das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais,
regionais e nacionais.

• Observação e apreciação de obras/ reproduções, percebendo e analisando as
diversas modalidades de produção visual, reconhecendo, identificando a modelagem, materiais, técnicas e temas.

• Apreciação: Pintura,
desenho e escultura;
• Reprodução da Arte
acreana: estética local;
• Arte indígena;
• Matrizes culturais e
estéticas:
• Indígena
• -Afro-brasileira
• Africana
• Europeia
• Americana, etc. encontradas na região.
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• Rodas de conversa para apreciação
• De imagens de obras/reproduções, interpretando-as e estabelecendo vínculos com as atividades
exploratórias, com os materiais e
elementos da linguagem visual;
• Visitas a exposições em espaços
culturais que a cidade/comunidade oferece: museus, centros
culturais ou comunitários, galerias, feiras, ateliês e oficina de artesão da própria comunidade local.
• Rodas de conversa sobre a produção dos próprios alunos.

Observação, registro e análise:
• de como a criança faz a leitura e a análise das obras de
arte/reproduções bidimensionais ou tridimensionais;
• de como ela percebe os elementos da linguagem visual.

11. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º ANO – DANÇA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Experimentar e apreciar formas distintas de
manifestações
da
dança presentes em diferentes contextos.

• Apreciação de diferentes formas de manifestações de dança.
• Experimentação, a partir da reprodução
de elementos das danças observadas.

• Apreciação de diversos estilos de dança.
• Dança regional e nacional.

• Observar se, na proposta, os
estudantes são capazes de
articular elementos do que
foi assistido e ressignificálos, simbolicamente, em seu
processo criativo.

• Estabelecer relações
entre as partes do
corpo e destas com o
todo corporal na construção do movimento
dançado.

• Percepção e compreensão da estrutura
e do funcionamento do corpo humano,
estabelecendo relações entre as partes
do corpo e a construção do movimento
dançado.

• Percepção e expressão corporal;
• Consciência corporal;
• Autoconhecimento.

• Propiciar ocasiões para que os estudantes possam apreciar formas
distintas de dança e experimentar,
a partir de recriações das danças
observadas.
• Situações de improvisação e composição de danças em grupos, a
partir de gestos espontâneos dos
alunos.
• O professor deve propiciar situações em que o estudante possa,
de maneira lúdica, experimentar a
movimentação das partes do
corpo de maneira articulada, evidenciando a construção do movimento dançado.

• Discutir, com respeito e
sem preconceito as experiências pessoais e
coletivas em dança vivenciadas na escola.

• Reconhecimento das diferentes experiências do mesmo movimento experimentado.
• Demonstração de que cada experiência
pessoal faz parte de uma vivência coletiva da dança e do movimento, sempre
enfatizando a troca com respeito e sem
preconceito.
• Discussão sobre o movimento e a dança
presentes na vida cotidiana.

• Cinestesia.

• Rodas de conversa para reflexão
sobre as experiências de fruição e
composição artística em dança.

• Identificar se o estudante
consegue estabelecer relações entre as experiências vivenciadas individual e coletivamente, articulando-a às
ocasiões de fruição.

• Fruição da experiência
pessoal e coletiva na
dança.
• A dança no cotidiano.
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Formas de avaliação
adequadas

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como o estudante, estabelece relações entre as partes
de seu corpo e as traduz de
maneira criativa em movimentos.

12. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º ANO – MÚSICA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Perceber, reagir e reproduzir os elementos
sonoros que formam a
música.

• Percepção do som e do silêncio através
de dinâmicas, brincadeiras e de performances musicais.

• Percepção sonora;

• Percepção e exploração através da criação e da reprodução dos elementos
constituintes da música como: altura
(grave e agudo), intensidade (forte e
“leve”), timbre (diferentes tipos de materiais), melodia, ritmo e duração (sons
longos e sons curtos).

• Elementos do Som:
- Altura
- Duração
- Intensidade
- Timbre
- Densidade
• Elementos da música:
- Harmonia
- Melodia
- Ritmo

• Participação em atividades em
que a percepção da localização da
fonte sonora seja meta a ser alcançada, como ‘cobra cega’, por
exemplo.

Observação, registro e análise
de como a criança procede nas
atividades propostas:
• da prontidão para localizar a
fonte sonora;

• Pesquisa e produção de listas de
objetos que produzem sons curtos
ou longos, agudos ou graves, fortes ou fracos, levando em consideração que um som só é mais curto
que outro, que é mais longo;

• das listas e sons registrados;

• Um som é mais ou menos agudo
do que outro e assim por diante.

• de objetos disponibilizados;

• Exploração da memória auditiva através
de brincadeiras, histórias, reprodução
de músicas e canções.

• Percussão corporal;
• Paisagem sonora;
• Memória auditiva;
• Reprodução musical.

• Atividades que alternam o uso da
voz entre falada e a cantada.
• Atividades onde seja disponibilizada grande variedade de objetos,
de materiais diferentes, para exploração sonora.

Formas de avaliação
adequadas

• da conscientização da diferença entre voz falada e do
canto;
• atitude
sons;

exploratória

dos

• da participação nos jogos em
relação às propostas e ao
convívio com as outras crianças e à memorização dos
sons.

• Participação em jogos, brincadeiras, desafios em que a produção
de sons graves/agudos, curtos/longos, fortes/fracos, promova o interesse pela repetição e
memorização dos sons.
• Experimentar improvisações, composições e
sonorização
de

• Experimentação da produção de histórias inspiradas na escuta musical.

• Técnica musical;
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• Improvisação mediante escuta de
canções e músicas instrumentais.

Observação, registro e análise
de como a criança procede nas
atividades:

histórias, entre outros,
utilizando vozes, sons
corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo
coletivo e colaborativo.

• Instrumentos
musicais convencionais e
não convencionais.
• Musicalização de palavras, contos e poemas.

• Percussão corporal.

• Criação de músicas para desenhos, quadros. Criação de músicas para histórias.

• Sonorização de histórias;

• Desenhos inspirados na escuta e
vivência de músicas.
• Criação - pelas crianças e professor - de dramatizações para canções.
• Sonorização de histórias.

• de expressão corporal;
• de dramatização das músicas;
• de sonorização de histórias;
• das falas das crianças sobre
as atividades e músicas realizadas.

• Composição;
• Execução musical.
• Discussão sobre as experimentações valorizando histórias.

• Sonorização de histórias;
• Composição;
• Execução musical.

• Discussão sobre as experimentações,
valorizando a experiência individual e o
empenho de criação coletiva.

• Sonorização de histórias;
• Composição;
• Execução musical.

• Aperfeiçoar expressão
musical pelo improviso.

• Exploração dos sons relacionados à voz.

• Improvisação vocal;

• Pesquisa de modos de realização de
sons em objetos cotidianos e instrumentos, na natureza, reconhecendo os elementos que compõem a música.

• Pesquisa de sons em
instrumentos de percussão convencionais
e não convencionais;

• Desenvolvimento das diversas maneiras
de produzir sons nos diversos objetos e
instrumentos musicais.

• Pesquisa de sons em
instrumentos de percussão convencionais
e não convencionais;

• Interesse em partilhar suas conquistas
com a comunidade externa.

• Respeito às criações
dos colegas;

• Memorização e interpretação de canções para ampliação de repertório.

• Apreciação
música
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musical:
acreana,

• Uso da voz de diferentes modos: o
canto, a fala, o grito, o sussurro, o
suspiro, o bocejo, as risadas, o
choro, os ruídos produzidos na
boca.
• Participação em jogos de imitação
e improvisação com um ou mais
objetos ou instrumentos que a criança já tenha desenvolvido habilidade de manipulação.
• Exploração da qualidade dos sons
dependente dos modos de manipulação de objetos e instrumentos
musicais.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
em relação às ‘regras’ das
atividades;
• dos seus comentários a respeito das atividades;
• dos seus comentários a respeito da própria participação;
• dos seus comentários a respeito das atitudes e habilidades dos colegas.

regional e nacional
para ampliação de repertório.
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• Exercícios de escuta e apreciação
da apresentação de colegas, discutindo (analisando) as possíveis
causas das diferenças nas interpretações.

13. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º ANO – TEATRO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

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

• Reflexão e descoberta coletiva sobre os
elementos teatrais da vida cotidiana, valorizando as informações trazidas pelos
discentes.
• Observação, dentro e fora do ambiente
escolar, dos elementos de teatralidade
do cotidiano.

• Teatralidade na vida
cotidiana;
• Elementos do teatro.

• Criação de diários de pesquisa de
campo para anotação dos elementos observados.

• Propostas que permitam
identificar e compreender se
o estudante é capaz de sintetizar as observações que realiza no mundo natural e na
sua cultura em falas e gestos.

• Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz, na criação de um personagem teatral.

• Criação de personagens caricaturais,
discutindo estereótipo, a partir da observação, do cotidiano.

• Experimentação
de
personagens em histórias acreanas, regionais e nacionais.
• Jogos teatrais que trabalham: a voz, o
corpo, o espaço e a intepretação.

• Imaginação teatral, exercitando o
‘como se fosse’ criando personagens e situações de conflito entre
os personagens.
• Jogos teatrais, alternando a participação como atuantes e como
plateia, ou seja, como emissores e
receptores da comunicação teatral.
• Situações de representação de
cenas inventadas pelos alunos, a
partir de situações e cenários do
cotidiano da sua vida;
• Aquecimento e sensibilização em
que se proponha aos alunos, com
o sentido de preparar o grupo para
o jogo teatral:
• Jogos corporais de experimentação de movimentos e da fala;
• Jogos de exploração expressiva do
corpo em relação ao espaço cênico;
Jogos teatrais que explorem.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o estudante:
• comporta-se em situações
de improvisação, através do
gesto, do movimento e da
voz;
• é capaz de sintetizar as observações que realiza no
mundo natural e na sua cultura em falas e gestos próprios para o jogo teatral;
• participa cooperativamente
na organização de uma cena
ou espetáculo teatral, identificando os diversos elementos e sua integração;
• estabelece relações de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho e com o trabalho de

• Experimentação de movimentação e voz
diferentes da cotidiana.

• Jogos teatrais.
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Formas de avaliação
adequadas

colegas na atividade teatral
na escola.
• Exercitar a imitação e o
faz de conta, ressignificando objetos e fatos e
experimentando-se no
lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por
meio de músicas, imagens, textos ou outros
pontos de partida, de
forma intencional e reflexiva.

• Construção de pequenas cenas de teatro, de formas animadas com uma dramaturgia que
• parta de textos dramáticos, músicas, histórias tradicionais populares ou imagens, conforme a escolha dos alunos.

• Criação de cenas;
• Teatro de formas animadas;
• Interpretação das cenas criadas para os
colegas e professores
da escola.
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• Propiciar situações de criação de
cenas a partir do repertório desenvolvido em improvisação, com foco
no teatro de formas animadas.

• A avaliação deve ser feita
com base no engajamento
do estudante no processo
criativo e na sua capacidade
de articular o seu repertório
para o desenvolvimento de
um trabalho coletivo.

14. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO – ARTES VISUAIS
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

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

• Experimentação criativa, explorando os
diversos espaços da escola e da comunidade.

• Elementos:Desenho,
pintura e colagem.

• Produção de obras coletivas como murais mosaicos e grafite.

• Murais, mosaicos e
grafite.

• Atividades semanais de produção
individual e coletiva nas linguagens escolhidas para o ano, em
que o aluno possa manifestar seus
temas e assuntos de interesse.

• Participação de mostras de produções
individuais.

• Murais, mosaicos e
grafiti.

• Produção de imagens ou objetos, expressando a singularidade e a visão de
mundo, a partir da experiência pessoal .

• Monocromia e Policromia;
• Cores complementares;
• Relevo, escultura e
gravura.

Observação, registro e análise:
• de como a criança escolhe
seus temas de representação, elabora seus sentimentos e pensamentos nas diversas modalidades de expressão visual;
• de como ela interage, produtivamente, com seu grupo de
trabalho;
• se utiliza ou não as referências visuais trazidas pelo professor;
• de quais as escolhas que ela
faz entre as referências observadas;
• de qual a maneira pessoal da
criança reutilizar criativamente estas informações.

• Pesquisa e experimentação de brinquedos e brincadeiras de origem popular,
tradicional, ressaltando as suas origens
africanas, europeias ou indígenas, através de fontes escritas ou de pessoas pertencentes à comunidade escolar.
• Caracterização e realização de trabalhos, imagens ou objetos, a partir da temática dos brinquedos e das brincadeiras pesquisadas, como jogos, danças,

• Textura, desenho e colagem;
• Artesanato, escultura
e tapeçaria acreanos;
• Simetria e assimetria;
• Construção de brinquedos;
• Arte acreana: estética
local;
• Arte indígena;

• Construção individual ou em grupo
de jogos e brinquedos levantados
na pesquisa com a comunidade
escolar.

Observação, registro e análise:
• de como a criança pesquisa
e levanta informações sobre
o tema.
• de como ela interage produtivamente com seu grupo de
trabalho.

• Pesquisar e produzir, a
partir da cultura da infância na tradição local.
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Formas de avaliação
adequadas

canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.
• Identificação das relações entre conteúdos e produções das aulas de Artes Visuais e conteúdos de outras áreas curriculares.

• Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

• Modelagem com diferentes materiais,
apenas com as mãos ou com auxílio de
ferramentas.

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

• Diferenciação de desenho (traço sobre o
papel), gravura (“carimbo” de desenho
sobre uma matriz e fotografia) e apreciação das artes visuais tradicionais e contemporâneas.
• Identificação e apreciação de modelagem, no uso de materiais deformáveis,
como a argila, e a diferenciação do volume utilizado no processo de construção que une várias partes a um todo.

• Construção com diferentes materiais e
ferramentas.
• Experimentação de procedimentos básicos de trabalho com gravura e fotografia,
para a produção de imagens e objetos,
com a liberdade de reinventá-los.

• Influências culturais
regionais e nacional:
• Matrizes culturais e
estéticas:
• Indígena
• Afro-brasileira
• Africana
• Europeia
• Americana, etc.
• Utilização de elementos presentes nas manifestações acreanas
culturais e regionais.
• Pintura,
escultura,
corte, colagem, dobradura etc.
• Produção:
• Desenho, pintura, indumentárias, acessórios, composições,
• estampas, objetos e
artefatos, entre outros.
• Diferenças entre: Traços, pontos, carimbos,
fotografias, papel, gravuras;
• Apreciação de objetos
artísticos;

168

• Atividades exploratórias com materiais específicos em desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.,
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

• Observação, registro e análise de como a criança faz
uso dos materiais, se os utiliza sem transformá-los ou se
os torna adequados às suas
ideias.

• Rodas de conversa para apreciação de imagens de obras/reproduções, interpretando-as e estabelecendo vínculos com as atividades
exploratórias, com os materiais e
elementos da linguagem visual.

Observação, registro e análise:
• de como a criança faz a leitura e a análise de obras bidimensionais ou tridimensionais;
• de como ela percebe os elementos da linguagem visual;
de como interpreta os conteúdos simbólicos das imagens, compreendendo a multiplicidade de leitura possível;
• de como a criança percebe
as diferenças culturais e de

época estudadas e em que
nível de profundidade.
• Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

• Promoção de diálogos acerca das obras
analisadas ou produções dos colegas,
buscando a compreensão dos processos
de criação, valorizando a pluralidade de
olhares sobre uma mesma obra.

• Fruição sobre as
obras
confeccionadas.
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• Rodas de conversa sobre a produção dos próprios alunos.

Observação, registro e análise:
• de como a criança faz a leitura e a análise de obras bidimensionais ou tridimensionais;
• de como ela percebe o processo de criação, relacionando seu próprio processo
ao de outros colegas.

15. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO – DANÇA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer e valorizar o
patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, especialmente a partir da
fruição e experimentação dessas matrizes estéticas por meio da
dança.

• Observação e conhecimento de danças
de diferentes matrizes culturais e em diversos contextos, incluindo o religioso.

• Situações de pesquisa de informações sobre as diferentes manifestações artísticas da dança, em diferentes fontes como, por exemplo:
• Vídeos, livros, revistas, sites, jornais, acervos de bibliotecas, filmotecas, centros culturais;
• Fontes vivas de informação como
artistas e pessoas da comunidade
na qual a escola se insere, no sentido de resgatar as memórias sobre dança.
• Rodas de conversa para reflexão
sobre dados históricos e sociais
pesquisados, analisando a relação
corpo-dança em diferentes contextos.
• Situações de elaboração de registros escritos, gráficos ou imagéticos, a partir dos dados das pesquisas efetuadas (cartazes, painéis,
vídeos, fotografias, desenhos, gráficos), individualmente ou em grupos.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como o estudante:
• pesquisa, em diferentes locais e mídias, informações
sobre dança, seus criadores
e intérpretes;
• articula e faz associações
com as informações colhidas, elaborando um corpo de
conhecimentos
artísticos,
históricos e culturais sobre
dança;
• identifica características dos
movimentos corporais de diversos contextos culturais;
• identifica, compara e analisa
a relação corpo-dança, em
distintas danças, quanto à
história e cultura às quais
pertencem;
• interage com os colegas, expondo seus pontos de vista,
tecendo argumentos, compreendendo e respeitando
manifestações diferentes da
sua.

• Conversa e discussão dos elementos formais e dos aspectos culturais das danças observadas, valorizando suas matrizes indígenas, africanas e europeias e,
em especial, a brasileira.
• Experimentação de aspectos formais
das manifestações observadas.

• Dança acreana: estética local;
• Dança indígena;
• Influências culturais e
religiosas regionais e
nacionais na dança:
• Matrizes culturais e
estéticas:
• Indígena
• Afro-brasileira
• Africana
• Brasileira
• Europeia
• Americana, etc.
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Formas de avaliação
adequadas

• Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e
ritmos de movimento
(lento, moderado e rápido) na construção do
movimento dançado.

• Experimentação de movimentos dançados de
maneira improvisada,
individual e coletivamente, explorando os
aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos dos elementos
constitutivos do movimento, com base nos
códigos de dança.

• Experimentação de diferentes formas de
direção dos movimentos corporais, estabelecendo uma relação entre os movimentos.

•
•
•
•
•
•

• Produção de imagens contextualizadas
com o imaginário infantil, do repertório
trazido pelo professor, utilizando movimentos de dança nessa construção.

• Coreografias;

• Utilização da imaginação e ludicidade,
desenvolvendo os movimentos em diversos planos, direções e ritmos em espaços alternativos.

•
•
•
•
•

• Experimentação prática dos elementos
constitutivos da dança, em seus aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos.
• Criação e improvisação, expressiva de
modo individual, coletivo e colaborativo,
utilizando-se dos elementos experiências no processo.

Cinestesia na dança;
Ritmo;
Espaço;
Movimento;
Direção;
Velocidade.

Movimentos;
Ritmo;
Espaço;
Tempo.
Criação individual e
coletiva de dança em
diversos ritmos e estilos já estudados;
• Criação;
• Improvisação;
• Expressividade;
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• Rodas de aquecimento, alongamento e sensibilização, com o sentido de preparar o corpo para a
dança, em que se proponha aos
alunos movimentos:
• Com diferentes partes do corpo
(braços, pernas, cabeça, tronco)
pelo espaço;
• Com diversos movimentos no espaço, como correr, abaixar, saltar,
ficar parado, expandir;
• Que utilizem distintos níveis (alto,
médio, baixo), e formas (reta,
curva);
• Que utilizem ritmos firmes, leves,
lentos, rápidos, controlados ou livres.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como o estudante, respeitando as possibilidades e limites do seu próprio corpo:
• utiliza elementos propostos
pelo professor;
• interagem com os colegas
em atitude de participação e
colaboração;
• reconhecem diferentes ritmos de diferentes estilos musicais de diversas origens
culturais.

• Situações de improvisação e composição de danças, coletivamente,
a partir de movimentos das danças de diversas origens vivenciadas.

• Propostas que permitam
identificar se o estudante,
dentro de suas possibilidades corporais:
• utiliza elementos estruturais
da dança, como movimento,
espaço, som/silêncio, figurino, cenário;
• interage com os colegas em
atitude de participação e colaboração.

16. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO – MÚSICA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Perceber e explorar os
elementos constitutivos da música, a partir
da improvisação de
ideias musicais.

• Percepção e exploração, através da criação e da reprodução musical e sonora,
dos elementos constituintes da música
como: altura (grave e agudo), intensidade (forte e “leve”), timbre (diferentes
tipos de materiais), melodia, ritmo e duração (sons longos e sons curtos).

Percepção sonora;
Elementos do Som:
-Altura
Duração
Intensidade
Timbre
Densidade
Elementos da música:
Harmonia
Melodia
Ritmo
Percussão corporal;
Paisagem sonora;
Jogos musicais.

• Observação (escuta, análise e sistematização) de sons.
• Rodas de improvisação de frases
musicais.
• Listagem de objetos que produzam sons curtos ou longos, agudos
ou graves, fortes ou fracos.
• Atividades de reconhecer músicas
somente pelo seu ritmo.
• Realização de atividades em que
as músicas escolhidas sejam ‘traduzidas’ em ritmos, notando as sílabas onde estão as notas longas,
por exemplo. Ou as notas mais
agudas.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades propostas na
coluna anterior;
• da lista produzida (e outros
materiais), levando em consideração a noção de relatividade: um som só é curto ou
longo: é mais curto ou longo
do que algum outro.

• Registros gráficos;
• Notação musical não
convencional.

• Experimentos de registro da música, a partir de partituras não convencionais.
• Rodas de conversa sobre os resultados de desenvolvimentos técnicos instrumentais e vocais.
• Escrita sobre o que pensa do desenvolvimento de suas habilidades.
• Montagem de repertório de canções, jogos musicais, brincadeiras
tradicionais (de roda, por exemplo), banda rítmica.

Observação, registro e análise:
• dos procedimentos da criança no processo de exploração de registro de sons.

• Explorar diferentes formas de notação e registro dos sons produzidos.

• Conhecer e valorizar o
patrimônio cultural musical, ampliando o

• Improvisação e criação através do uso
consciente e intuitivo dos elementos
constituintes da música, através de brincadeiras, jogos, canções e outras práticas.
• Exploração de diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.)

• Conhecimento, valorização e memorização de canções tradicionais e de autoria
conhecida para ampliação de repertório
da cultura nacional, observando a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Apreciação musical:
música acreana, regional e nacional para
ampliação de repertório;
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Formas de avaliação
adequadas

Observação, registro e análise:
• das atitudes da criança em
relação às atividades propostas, incentivando a auto

gosto pela vivência musical.

presença e o comportamento dos elementos musicais.
• Promoção de situações coletivas de
apresentação pública.
• Criação de situações em que se desenvolva a formação enquanto auditor.

• Composições musicais individuais e coletivas;
• Apresentação
das
composições.
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• Montagem de repertório didático,
isto é, que privilegie a percepção
da linguagem musical.
• Atividade de audição de músicas
ao vivo.

avaliação, em relação à experiência.

17. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO –TEATRO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Apreciar distintas formas de contar história,
incluindo as formas da
cultura tradicional.

• Reconhecimento e apreciação de formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos,
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar e
o repertório ficcional.

• Apreciação de histórias que contemplam
a cultura popular;
• Interpretação de histórias,
• Canções infantis, música popular.

• Situações que permitam ao estudante apreciar histórias que podem ser contadas de múltiplas formas, seja ao vivo ou por meio de
vídeos ou áudios.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como o estudante aprecia e
emite julgamentos próprios,
fundamentados na observação, na pesquisa e no compartilhamento com os demais estudantes;

• Experimentar o trabalho colaborativo e coletivo de criação, a partir
do recontar histórias.

• Experimentação de produções colaborativas, coletivas e autorais em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano com o uso de histórias e canções,
até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.

• Criação coletiva de cenas com histórias e
canções;
• Fruição;
• Jogos teatrais de improvisação.

• Reconhecer a prática do teatro
como tarefa coletiva de desenvolvimento da solidariedade social;
• Manifestar julgamentos e desenvolver seu conhecer próprio vocabulário, a partir da vivência dos jogos teatrais de improvisação que
permitam a ampliação do repertório teatral dos estudantes.
• Reunião de pequenos grupos de
estudantes para a criação ou
adaptação de cenas (de contos, de
crônicas, de notícias, de poemas),
encenando-as como exercícios de
palco, a partir de improvisações.
• Organização de rodas de conversas para que os grupos possam realizar uma avaliação das cenas.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como o estudante:
• comporta-se em situações
de improvisação, através do
gesto, do movimento e da
voz;
• se torna capaz de sintetizar
as observações que realiza
no mundo natural e na sua
cultura em falas e gestos próprios para o jogo teatral;
• participa cooperativamente
na organização de uma cena;
• estabelece relações de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho e com o trabalho de colegas na atividade teatral.

• Desenvolver um projeto
temático, ligado às histórias e manifestações

• Reconhecimento de figuras importantes
e personagens ligados à história e às
manifestações tradicionais de diferentes

• Pesquisa sobre personagens históricos do
teatro;

• Situações que proporcionem uma
interação entre o conhecimento
de diversas áreas, a partir de um

As propostas devem identificar:
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Formas de avaliação
adequadas

tradicionais, compreendendo as relações processuais entre as diversas linguagens artísticas.

matrizes e estéticas culturais, experimentando o trabalho colaborativo e as
relações processuais entre diversas linguagens artísticas.

• Matrizes culturais e
estéticas e suas influências no teatro:
• Indígena
• Afro-brasileira
• Africana
• Brasileira
• Europeia
• Americana, etc.
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projeto temático, no qual o teatro
aparece como elemento central,
articulando os conhecimentos de
maneira interdisciplinar.

• se o aluno é capaz de compreender o trabalho interdisciplinar, relacionando seu conhecimento de várias áreas
e traduzindo poeticamente
tais conhecimentos, com
foco na linguagem teatral.

18. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 4º ANO – ARTES VISUAIS
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

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

• Criação e exploração de imagens ou objetos, expressando sua individualidade e
visão de mundo, a partir de suas vivências e percepção da vida cotidiana, além
de um repertório de imagens trazidas
pelo professor.

• Atividades semanais de produção
individual e coletiva nas linguagens, em que o aluno possa manifestar seus temas e assuntos de
interesse.

Observação, registro e análise:
• de como a criança escolhe
seus temas de representação, elabora seus sentimentos e pensamentos nas diversas modalidades de expressão visual;
• de como ela interage produtivamente com seu grupo de
trabalho;
• se utiliza ou não as referências visuais trazidas pelo professor;
• de quais escolhas ela faz entre as referências observadas;
• de que maneira pessoal reutiliza, criativamente, estas informações.

• Construção individual ou em grupo
de jogos e brinquedos populares,
tradicionais ou indígenas, encontrados através da pesquisa.

Observação, registro e análise:
• de como a criança pesquisa
e levanta informações sobre
o tema;

• Desenvolvimento de trabalhos individuais, pesquisando a utilização de tecnologias e recursos digitais, como animações, jogos eletrônicos, vídeos, fotografias, etc.
• Interação com pares no trabalho em
grupo ou nos momentos de elaboração
coletiva em Artes Visuais, falando e ouvindo, oferecendo e recebendo ideias e
sugestões, em atitude cooperativa.
• Participação de momentos de elaboração coletiva em Artes Visuais, falando e
ouvindo, oferecendo e recebendo ideias
e sugestões, em atitude cooperativa.

• Caracterizar e experimentar e pesquisar e
produzir a partir da cultura da infância na tradição local.

• Pesquisa e experimentação de brinquedos e brincadeiras de origem popular,
tradicional, ressaltando as suas origens
africanas, europeias ou indígenas, através de fontes escritas ou de pessoas pertencentes à comunidade escolar.

• Fotografia;
• Vídeos;
• Tecnologias e recursos digitais;
• Gravação de áudio;
• Jogos eletrônicos;
• Softwares livres.
• Softwares e aplicativos para celulares, tablets, computadores,
aparelhos eletrônicos
(câmeras, filmadoras
e demais recursos tecnológicos).
• Construção coletiva
de trabalhos artísticos.

Formas de avaliação
adequadas

• Construção coletiva
de trabalhos artísticos.
• Criação de jogos e
brincadeiras,
utilizando
elementos
como:
• Textura,
dimensão,
cor, pigmento, forma,
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• Realização de trabalhos, imagens ou objetos, a partir da temática dos jogos, canções e brincadeiras pesquisadas.

•
•
•
•

• Relacionamento das produções com
conteúdos desenvolvidos em outras
áreas de conhecimento sobre o mesmo
tema.

• Experimentar e planejar um projeto de trabalho individual ou em
grupo que envolva a
pesquisa sobre os gêneros de representação
na arte, em especial as
formas tradicionais de
arte popular, bem como
dos seus meios de expressão (instrumentos,
materiais,
ferramentas).

• Dialogar sobre a sua
criação e as dos

• Conceituação do gênero escolhido através de pesquisa de imagens da arte erudita, popular, ressaltando especialmente temáticas e artistas indígenas e
afrodescendentes, atentando para as diferenças entre as modalidades de expressão.
• Elaboração de um projeto de ação em
etapas de trabalho, individualmente ou
em pequenos grupos de crianças.

• Experimentação da criação em espaços
dentro e fora da escola.
• Diálogo, a partir das criações apresentadas individualmente ou em grupo, proporcionando uma reflexão sobre os

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

transparências, opacidades e contraste.
Construção de brinquedos;
Arte acreana: estética
local;
Arte indígena;
Influências culturais
regionais e nacional:
Matrizes culturais e
estéticas:
Indígena
Afro-brasileira
Africana
Europeia
Americana, etc.;
Interdisciplinaridade.
Elaboração de projetos que valorizam as
diferentes
matrizes
estéticas
culturais,
trabalhando elementos como: papel, madeira, pedra, tecido e
tintas, entre outros;
Elaboração de projetos que valorizam as
diferentes
matrizes
estéticas
culturais,
trabalhando elementos como: papel, madeira, pedra, tecido e
tintas, entre outros;
Fruição.

• Aprendizagem individual
e
coletiva,
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• de como ela interage produtivamente com seu grupo de
trabalho.

• Rodas de conversa para apreciação de imagens pesquisadas, estabelecendo um vínculo entre as
técnicas escolhidas pelos autores
e os resultados expressivos.
• Rodas de conversa dos grupos de
trabalho para estabelecer os temas e etapas a serem desenvolvidas, criando registro em caderno,
pasta, cartaz, painel ou caixa de
registros.

Observação, registro e análise:
• de como a criança percebe
os conceitos trabalhados nas
rodas de conversa;
• de como ela participa do trabalho em grupo, colaborando
com ideias em atitude colaborativa;
• de como organiza as etapas
de execução numa ordem
factível.

• Rodas de conversa sobre a produção dos próprios estudantes.

Observação, registro e análise:
• de como a criança faz a leitura e a análise de obras

colegas, para alcançar
sentidos plurais.

processos de criação e sobre a pluralidade estética de uma obra.

através de conversas
em grupo.
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bidimensionais ou tridimensionais;
• de como ela percebe o processo de criação, relacionando seu próprio processo
ao de outros colegas.

19. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 4º ANO – DANÇA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Criar partituras de movimentos de modo individual, considerando os
aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos dos elementos
constitutivos do movimento, com base nos
códigos de dança.

• Criação de partituras corporais, a partir
da experimentação improvisada.

• Partituras corporais;
• Improvisação
com
dança;
• Cisnestesia corporal.

• Demonstração das partituras criadas pelos estudantes, apresentando-as em diferentes espaços.

• Criação de vídeo
dança, flashmob, performances,
instalações artísticas etc.

• Situações de composição de danças e coreografias, a partir de temas combinados coletivamente.
• Situações de utilização de materiais diversos nas danças propostas, atribuindo-lhes significado
simbólico (por exemplo, bola, cadeira, retalhos de tecido, guarda
chuva, caixas, corda, escada, bambolê etc.).

Observar como o estudante se
engaja no processo e identificar se:
• utiliza elementos estruturais
da dança, como movimento,
espaço, som/silêncio e objetos de cena;
• interage com os colegas em
atitude de participação e colaboração;
• faz os exercícios de preparação do corpo para a dança,
utilizando diferentes partes
do corpo, espaços, níveis,
formas e ritmos.

• Criar
coletivamente,
trabalhando a oralidade do movimento, a
partir das individualidades.

• Criação de cenas coletivas a partir das
colagens de partituras individuais.

• Criação coletiva de colagens, a partir de partituras corporais individuais.
• Corporalidade.
• Criação em dança de
partituras corporais
coletivas.

• Situações de composição que trabalhem a noção de coro em suas
diversas acepções.
• Situações que trabalhem, dentro
da estrutura coral, as individualidades dos estudantes, valorizando
a multiplicidade de corpos e movimentos dentro do grupo.
• Incentivo a composições de partituras coletivas a partir das improvisações.

Propostas que permitam identificar e compreender como o
estudante, respeitando as possibilidades e limites do seu próprio corpo:
• utiliza elementos estruturais
da dança, como movimento,
espaço, som/silêncio e objetos de cena;
• interage com os colegas em
atitude de participação e colaboração;
• expressa poeticamente sentimentos e sensações;

• Criação de partituras coletivas, explorando a oralidade.
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Formas de avaliação
adequadas

• faz distinção entre exercícios
utilizados na preparação corporal e movimentos utilizados na improvisação, composição e interpretação de danças.
• Discutir, com respeito e
sem preconceito, as experiências pessoais e
coletivas em dança vivenciadas na escola,
como fonte para a construção de vocabulários
e repertórios próprios.

• Discussão das partituras elaboradas, individualmente, a cada encontro.

• Fruição.

• Discussão das partituras coletivas, gerando um movimento de retroalimentação entre a criação improvisada e a reflexão.

• Apreciação das partituras corporais dos colegas.
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• Rodas de conversa para reflexão
sobre as experiências de fruição e
composição artística em dança.

• Identificar se o estudante
consegue estabelecer relações entre as experiências vivenciadas individual e coletivamente, articulando-a as
ocasiões de fruição.

20. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 4º ANO – MÚSICA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Perceber e explorar os
elementos constitutivos da música (altura,
intensidade,timbre,
melodia, ritmo etc.) de
canções populares tradicionais e práticas diversas de composição/criação, execução
e apreciação musical.

• Ampliação do repertório com a utilização
de canções populares nacional e regional (Amazônia).

• Apreciação musical;
• Músicas
populares
acreanas, regionais e
nacionais;
• Percepção sonora;
• Elementos do som:
• Altura
• Duração
• Intensidade
• Timbre
• Densidade
• Elementos da música:
• Harmonia
• Melodia
• Ritmo
• Composição;
• Performance.
• Ensaio e apresentação de canções.

• Atividades de improvisação com
objetos ou instrumentos de percussão sem altura definida (tambores, triângulos, latas, panelas,
potes de barro).
• Seleção, análise e registro de frases musicais escolhidas pelas crianças, de modo a se tornarem
parte do repertório da classe.
• Oportunidade de ‘tirar músicas de
ouvido’ em instrumentos, convencionais ou não-convencionais.
• Escuta e crítica dos instrumentos
presentes nas obras musicais.
• Rodas de improvisação de perguntas e respostas sonoras.
• Memorização e execução de canções, visando a apresentação pública (por exemplo: banda ou coral).

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades propostas na
coluna anterior;
• do engajamento no processo
de apreciação, memorização
e reprodução pública do repertório selecionado.

• Registro gráficos;

• Leitura de ritmos simples com grafia tradicional;
• ‘Ditado rítmico’ ou escrita de ritmo
ditado oralmente ou tocado num
instrumento, pelo professor ou por
colegas;
• Exploração, ao menos teórica, da
relação entre a cifra e a partitura
(equivalências das notas, por
exemplo, Lá = A);

Observação, registro e análise.
• de como a criança procede
nas atividades propostas na
coluna anterior;
• da capacidade de traduzir
elementos sonoros graficamente.

• Explorar as diferentes
possibilidades de notação musical, a partir da
leitura e da escrita codificada.

• Reflexão através da imitação e da improvisação, acerca dos elementos constituintes da música, nos repertórios estudados.

• Reprodução com finalidade performática para um público.
• Memorização, exploração e reprodução
das canções estudadas, de maneira individual e coletiva.
• Exploração da leitura de cifras e partituras.
• Técnicas de registro em áudio e audiovisual.
• Desenvolvimento de modos alternativos
e tradicionais de notação das canções
utilizadas.
• Reconhecimento da notação musical
convencional.

• Notação musical Convencional e não convencional.
• Cifras.
• Ditado rítmico.
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Formas de avaliação
adequadas

• Desenvolver e experimentar técnicas para
expressão musical, a
partir do canto coral e
possibilitar o aprendizado individual, coletivo
e colaborativo.

• Explorar a notação musical não convencional.

• Ditado rítmico.

• Desenvolvimento das capacidades de
cantar, conhecendo, respeitando e experimentando suas improvisações utilizando vozes e seus timbres, afinações,
alturas, volumes, etc.
• Interpretação vocal-instrumental de repertório variado, através do canto coral.

• Aquecimento vocal;
• Técnica vocal.

• Avaliação das interpretações.

• Confecção de instrumentos musicais não
convencionais;
• Composição.
• Execução de músicas
com
instrumentos
confeccionados.
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• Exposição dos principais elementos constitutivos da notação tradicional;
• Exercícios de modos não-convencionais de partitura.
• Atividades de exploração da qualidade dos sons, especialmente focando nos aspectos vocais, individuais e coletivos.
• Atividades que explorem a afinação individual e coletiva (solfejos,
boca fechada, chuisa, etc.)
• Rodas de conversa para avaliar os
aspectos da prática desenvolvida.

Observação, registro e análise:
• dos procedimentos das crianças em relação ao resultado de hábitos e técnicas
para a produção musical;
• de seu engajamento no processo coletivo de produção
musical;
• de suas falas.

21. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 4º ANO – TEATRO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Reconhecer e apreciar
repertório teatral diverso, cultivando a percepção, imaginação e
desenvolvendo a capacidade simbólica.

• Construção de repertório relativo às diferentes manifestações teatrais, através
do contato presencial, com manifestações teatrais, em espaços teatrais convencionais e não-convencionais (como a
própria escola).

• Apreciação teatral;
• Ampliação de repertório teatral;
• Pesquisa sobre diversas manifestações teatrais acreanas e regionais.
• Linguagem teatral;
• O teatro e seus elementos.

• Situações de apreciação de manifestações teatrais, prioritariamente de maneira presencial, valorizando a produção da comunidade na qual o estudante está inserido.
• Identificação dos elementos constituintes da forma artística observada.
• Compartilhamento das observações com a criação de um repertório coletivo de experiências e vocabulários.

• Durante o processo pode ser
verificado se o estudante:
• conhece e identifica, nas
obras apreciadas, categorias
de encenação como dramaturgia, espaço, ator/ performer, figurino, cenário, iluminação, etc.;
• Identifica e valoriza as diferenças culturais e sociais,
nas diferentes obras apreciadas.
• Estabelece relações entre as
formas artísticas assistidas e
sua experiência como espectador em outras ocasiões.

• Teatralidade no cotidiano;
• Elementos teatrais;
• Técnica vocal;
• Interpretação;
• Jogos teatrais.

• Situações que permitam identificar e reconhecer a teatralidade da
vida cotidiana, explorando o conceito de teatralidade de maneira
ampla, com a sistematização escrita e teatral do material observado.
• Criação de um diário de pesquisa
e exercício. Transposição deste
para a linguagem cênica.

• Propostas que permitam verificar se o estudante:
• identifica as situações de teatralidade presentes em seu
cotidiano;
• Utiliza os elementos identificados no cotidiano de maneira poética, enquanto repertório para a criação de cenas.

• Discussão das manifestações assistidas, a partir de categorias específicas da
área (atuação, direção, figurino, cenografia, presença, espaço, etc.), buscando formar um vocabulário comum
entre os estudantes.

• Observar a teatralidade
na vida cotidiana e utilizar o repertório na criação de cenas teatrais.

• Descobrimento das teatralidades na
vida cotidiana; dia a dia escolar, familiar,
recreativo, etc., identificando e explorando elementos teatrais como variadas
entonações de voz, personagens marcantes, diferentes formas físicas e estereótipos.
• Registro dessas teatralidades em diário
de campo.
• Utilização do material coletado como
base para a criação de cena.

• Teatralidade no cotidiano; Elementos teatrais;
• Técnica vocal; Interpretação; Jogos teatrais; Criação de cenas.
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Formas de avaliação
adequadas

• Experimentar corporeidades e vocalidades diferentes da sua própria.

• Experimentar possibilidades criativas de
movimento e de voz na criação de um
personagem teatral, discutindo estereótipos de maneira cuidadosa e respeitosa.

• Jogos teatrais para
corpo e voz.

• Situações que permitam a experimentação do uso da voz de forma
diversa, utilizada cotidianamente
pelos estudantes, valorizando o repertório adquirido ao longo da pesquisa de campo.
• Rodas de conversa para discutir
as vozes apresentadas, com foco
na relação entre voz e identidade,
estereótipos e criação de personagens teatrais.

• Propostas que permitam verificar se o estudante:
• identifica as vocalidades presentes em seu cotidiano;
• utiliza os elementos identificados no cotidiano de maneira poética, enquanto repertório para a criação de cenas.
• se engaja na pesquisa corporal para a produção de diferentes vocalidades, compreendendo a relação entre
corpo e voz.

• Experimentar o trabalho colaborativo e coletivo na construção de
exercício cênico.

• Experimentação e criação de cenas, a
partir de improvisações teatrais.

• Jogos teatrais para criação de cenas.
• Apresentação de cenas criadas.
• Experiência ator/expectador;
• Elementos do teatro:
cenografia, figurinos,
maquiagens,
sonoplastia, etc.;
• Avaliação.

• Situações de improvisação que
permitam a ampliação do repertório teatral dos estudantes.
• Reunião de pequenos grupos de
estudantes para a criação de cenas que explorem as teatralidades
pesquisadas
individualmente,
bem como o repertório corporal e
vocal trabalhado ao longo do processo.
• Organização de rodas de conversas para que os grupos possam realizar uma avaliação das cenas.
• Criação de um exercício cênico
(apresentação teatral) a partir da
junção das cenas desenvolvidas
em pequenos grupos.
• Apresentação pública das cenas.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como o estudante:
• comporta-se em situações
de improvisação, através do
gesto, do movimento e da
voz;
• é capaz de sintetizar as observações que realiza no
mundo natural e na sua cultura em falas e gestos próprios para o jogo teatral;
• Participar cooperativamente
na organização de uma cena;
• Estabelecer relações de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho e com o trabalho de colegas, na atividade teatral na
escola.
• Reconhecer a prática do teatro como tarefa coletiva de
desenvolvimento da solidariedade social;

• Discussão a partir dos processos vivenciados.
• Criação de narrativas através de composições e colagens do material reunido
coletivamente, podendo os próprios estudantes atuarem na direção da cena,
cenografia e composição do figurino.
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• Manifestar julgamentos e desenvolver seu próprio vocabulário, a partir da vivência
dos jogos teatrais;
• Engaja-se no processo de criação e apresentação pública
do processo.
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22. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO – ARTES VISUAIS
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Reconhecer algumas
categorias do sistema
das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

• Observação e apreciação de obras/reproduções, percebendo as diversas modalidades de produção visual.
• Visita a instituições e artistas que trabalham no campo da arte visual.

• Rodas de conversa para apreciação de imagens de obras/reproduções, interpretando-as e estabelecendo vínculos com as atividades
exploratórias, com os materiais e
elementos da linguagem visual.
• Visitas a exposições em espaços
culturais que a cidade ofereça, interpretando as obras em roda de
conversa, estabelecendo vínculos
entre elas e as atividades de produção desenvolvidas.
• Visita a ateliês ou oficinas de produção e arte/artesanato, identificando a organização do espaço de
trabalho e a relação entre os materiais e ferramentas com o produto.

Observação, registro e análise:
• de como a criança faz a leitura e a análise das obras de
arte/reproduções bidimensionais ou tridimensionais;
• de como ela percebe os elementos da linguagem visual;
• de como interpreta os conteúdos simbólicos das imagens, se compreende a multiplicidade de leituras possíveis;
• de como percebe as diferenças culturais e de época estudadas, e em qual nível de
profundidade;
• de como ela percebe as categorias do sistema de Artes Visuais.

• Rodas de conversa para apreciação de imagens de obras/reproduções, interpretando-as e estabelecendo vínculos com as atividades

Observação, registro e análise:
• de como a criança faz a leitura e a análise de obras bidimensionais ou tridimensionais; de como ela percebe os

• Observação e apreciação das produções
de artistas acreanos, realizando a leitura
das obras, a partir do contexto histórico
da produção.
• Observação, apreciação e reconhecimento de objetos artísticos ligados ao
dia a dia e a tradições diversas, especialmente no que se refere às tradições indígenas e afro-brasileiras, em território
acreano.
• Discussão sobre procedimentos e técnicas utilizadas nas obras observadas.

• Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais tradicionais
e
contemporâneas,

• Apreciação de diferentes movimentos
estéticos das artes visuais, cultivando a
percepção e ampliando o repertório imagético.

• Apreciação;
• Percepção sensorial
(tátil-visual).
• Visita a museus, galerias, instituições, artesãos e etc.;
• Visita a ateliês, oficinas de produção de
artesanato.
• Arte acreana: estética
local;
• Influências culturais
regionais e nacional.
• Matrizes culturais e
estéticas:
• Indígena
• Afro-brasileira
• Africana
• etc.
• Matrizes culturais e
estéticas:
• Indígena
• Afro-brasileira
• Africana
etc.
• Percepção imagética;
• Ampliação de repertório;
• Fruição.
• Leitura de imagem.
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Formas de avaliação
adequadas

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

• Identificação das diferenças técnicas,
estéticas e políticas entre os movimentos apreciados, ampliando a capacidade
simbólica.
• Discussão, a partir dos elementos identificados, incentivando a criação de vocabulário comum e a capacidade de expressão das sensações experienciadas.

• Releitura – apropriação e citação.

• Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, vídeo, fotografia) no processo de criação nas artes visuais.

• Observação de ilustrações, pinturas e
outros tipos de imagens produzidos digitalmente.
• Exploração dos recursos digitais disponíveis para a criação de imagens, vídeos,
fotografias e animações.
• Discussão, a partir das experiências vivenciadas durante a criação e fruição
das obras, buscando a criação de um vocabulário comum e a construção dos
sentidos da experiência, a partir da fala.

• Registro através de fotos e vídeos.

• Experimentar a construção processual de maneira a coordenar a criação visual com um
projeto temático que

• Reconhecimento da integração entre as
diversas linguagens artísticas, a partir de
projeto temático anual.

• Elaboração de projeto
que trabalham elementos artísticos aliados a outras disciplinas.
• Interdisciplinaridade.

• Experimentação da construção visual,
de maneira integrada, das diversas

exploratórias, com os materiais e
elementos da linguagem visual.

elementos da linguagem visual;
• de como interpreta os conteúdos simbólicos das imagens, compreendendo a multiplicidade de leitura possível;
• de como a criança percebe
as diferenças culturais e de
época estudadas e em que
nível de profundidade.

• Atividades semanais de produção
individual e coletiva nas linguagens, em que o aluno possa manifestar seus temas e assuntos de
interesse.

Observação, registro e análise:
• de como a criança escolhe
seus temas de representação, elabora seus sentimentos e pensamentos, nas diversas modalidades de expressão visual;
• de como ela interage produtivamente com seu grupo de
trabalho;
• se utiliza ou não as referências visuais trazidas pelo professor;
• de quais escolhas ela faz entre as referências observadas;
• de que maneira pessoal reutiliza criativamente estas informações.

• Atividades que proporcionem um
diálogo e integração entre as linguagens artísticas de maneira integrada, a partir de um projeto temático.

Observação, registro e análise:
• de como a criança escolhe
seus temas de representação, elabora seus sentimentos e pensamentos nas diversas modalidades de expressão visual;

• Discussão acerca do
conteúdo da obra de
arte: objetivo, subjetivo , estilístico e social, etc..

• Edição de fotos e vídeos em softwares livres.
• Discussão a partir das
experiências vivenciadas.
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dialogue com as demais linguagens artísticas.

linguagens artísticas, por meio de um
projeto temático.
• Desenvolvimento de projetos temáticos,
que envolvam diversas linguagens, a
partir dos interesses dos estudantes, estimulando a empatia e a autonomia.

• Projeto temático – Artes integradas.
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• de como ela interage produtivamente com seu grupo de
trabalho;
• se utiliza ou não as referências visuais trazidas pelo professor;
• de quais escolhas ela faz entre as referências observadas;
• de que maneira pessoal reutiliza criativamente estas informações.

23. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO – DANÇA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Apreciar e experimentar as manifestações
da dança, em diversos
contextos culturais.

• Observação da dança em espaços e contextos diversos, comparando suas especificidades técnicas e estéticas às suas
funções sociais, dentro do contexto observado.
• Valorização e apreciação da dança como
linguagem estética, produto da cultura
humana que pode desenvolver o potencial artístico e criativo.
• Experimentação das danças observadas, notando e discutindo as sensações
corporais vivenciadas por cada um.

• Situações que permitam:
• a observação presencial de manifestações dançadas, valorizando a
cultura local;
• experimentação prática das manifestações observadas exercícios
que proporcionem ocasião de expressar sensações e sentimentos
a partir de movimentos dançados;
• rodas de conversa que permitam a
troca das experiências vivenciadas.

• Criar situações que possibilitem o reconhecimento da
dança, através das situações
vivenciadas, como expressão
de sentimentos pessoais e
coletivos, valorizando os aspectos culturais e sociais, implicados no ato de dançar.

• Situações de composição coletiva
de uma coreografia que pode envolver pequenos grupos ou toda a
turma, valorizando as referências
dos estudantes e ampliando o repertório dos mesmos, a partir de
improvisações, da ida a espetáculos de dança ou da pesquisa de vídeos de dança.
• Demonstração da diferença entre
a recriação de coreografias e a cópia, valorizando o trabalho de criação e expressão.
• Apresentação pública das coreografias criadas.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como o estudante, respeitando as possibilidades e limites do seu próprio corpo:
• utiliza elementos estruturais
da dança, como movimento,
espaço, som/silêncio e objetos de cena;
• interage com os colegas em
atitude de participação e colaboração;
• expressa,
poeticamente,
sentimentos e sensações;
• organiza seus movimentos
em uma coreografia que

• Criar,coletivamente,
uma coreografia, a partir de improvisos e de
aspectos estruturais e
expressivos de danças
conhecidas pelo grupo.

• Criação coletiva de uma coreografia, a
partir de improvisações e da utilização
das matrizes de danças conhecidas pelos envolvidos.

• Apreciação: Marujada,
carimbó, danças indígenas, etc.
• Cinestesia corporal;

• Experimentação
de
dança ou coreografias
de ritmos populares
regionais;
• Criação coletiva de Coreografias;
• Autoria e coautoria;
• Repertório.

• Descoberta de possibilidades de criação
de movimentos expressivos, respeitando
os ritmos individuais, dentro de uma coletividade.

• Criação de partitura
corporal coletiva.

• Desenvolvimento de atividades de imitação e representa-ção simbólica no contexto da dança.

• Expressividade.
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Formas de avaliação
adequadas

possua uma lógica interna
própria.
• Discutir as experiências
individuais, vivenciadas
no processo de criação,
coletivamente,
buscando a criação e vocabulários e repertórios
em comum e a avaliação dos processos.

• Discussão das experiências individuais
durante o processo de compilação e criação.

• Experimentação
da
dança como parte de
projeto temático, evidenciando as possibilidades de criação de
exercício cênico que
promovam as relações
entre as diversas linguagens artísticas.

• Reconhecimento da integração entre as
diversas linguagens artísticas, a partir de
projeto temático anual.
• Experimentação da construção da dança
de maneira integrada as diversas linguagens artísticas, por meio de um projeto
temático.
• Desenvolvimento de projetos entre diversas linguagens artísticas, a partir dos
interesses dos estudantes, estimulando
a empatia e a autonomia.

• Avaliação das improvisações, buscando
ampliação da consciência do movimento
e aprimoramento da prática artística desenvolvida.

• Apresentação de partituras;
• Apreciação de apresentações dos colegas;
• Fruição;
• Avaliação.

• Rodas de conversa que permitam
a discussão das experiências vivenciadas durante o processo criativo, com valorização da multiplicidade de pontos de vista sob um
mesmo processo.
• Criação de um vocabulário comum
para se referir ao processo de
composição e análise da experiência.
• Situações de avaliação dos processos dos outros grupos, valorizando a proposição crítica respeitosa e construtiva.

• Propostas que permitam
identificar como o estudante:
• analisa criticamente movimentos do corpo e coreografias das danças praticadas,
observando os diferentes
movimentos e deslocamentos do corpo no espaço;
• reconhece a dança, através
das situações vivenciadas,
como expressão de sentimentos pessoais e coletivos;
• expressa-se através de um
vocabulário adequado e de
maneira respeitosa e construtiva.

• Investigação corporal.

• Situações que promovam interação entre o conhecimento de diversas áreas, a partir de um projeto temático, no qual a linguagem
da dança apareça como elemento
central, articulando os conhecimentos de maneira interdisciplinar.

• As propostas devem identificar se o aluno é capaz de
compreender o trabalho interdisciplinar, relacionando
seu conhecimento de várias
áreas e traduzindo poeticamente tais conhecimentos,
com foco na linguagem da
dança.

• Ampliação do repertório motor.
• Projeto temático, envolvendo Interdisciplinaridade.

190

24. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO –MÚSICA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, demonstrando perceber e
reconhecer os elementos sonoros que compõem a música.

• Apreciação ao vivo e por reprodução mecânica (vídeos, áudios), de variadas formas e gêneros de expressão musical.

• Situações de análise da forma
como portadora do conteúdo musical.
• Situações que permitam a análise
do desempenho musical.
• Rodas de conversa sobre as semelhanças e diferenças entre os conteúdos musicais e suas interpretações, relacionando-as a sensações e sentimentos.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades;
• do processo;
• das falas das crianças sobre
as atividades e músicas realizadas.

• Atividades que permitam relacionar a música e os sons a outras atividades artísticas
• Levantamento diário, durante determinado período de tempo (uma
semana, por exemplo), dos momentos e situações em que a música está presente no cotidiano
das crianças.
• Criação de melodias para textos
dados ou criados pela criança
(trava línguas, ditados populares,
trovas, poema).
• Rodas de conversa sobre os resultados de desenvolvimentos técnicos instrumentais e vocais.
• Atividades de preparação de apresentação pública.
• Apresentação musical dos resultados da preparação.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades;
• da capacidade de relacionar
a música a outras linguagens
artísticas;
• das falas das crianças sobre
as atividades realizadas.

• Criar, interpretar,improvisar, pesquisar, selecionar músicas e sons relacionados às outras
linguagens artísticas.

• Identificação dos elementos constituintes de cada manifestação musical, relacionando esta, à sua própria experiência
musical.
• Expressão dos sentimentos e sensações
despertados pelas formas musicais
apreciadas.
• Experimentação de composições musicais, a partir do repertório construído coletivamente e do improviso.

• Pesquisa e reprodução de músicas e sonoridades, relacionando à criação musical a criação em outras linguagens artísticas.

• Manifestar
conhecimento dos materiais
sonoros baseados na
própria experiência do
‘fazer’ musical; levar
em consideração os

• Apreciação musical;
• Músicas acreanas, regionais, nacionais e internacionais.
• Percepção sonora.

• Corporeidade.
• Composição;
• Performance;
• Construção de repertório;
• Execução de composições.
• Pesquisa, literatura e
contexto musical.

• Análises de performances ou interpretações observadas.
• Ampliação do repertório musical em geral, pela escuta e pela prática.

• Materiais sonoros.

• Predisposição para colaborar com os ensaios,
ouvindo
as
propostas,

• Ampliação de repertório musical.

• Ampliação de repertório musical;
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Formas de avaliação
adequadas

• Observação, registro e análise das atitudes da criança,
propondo um autoavaliação.
• Observação do engajamento
do estudante no processo de
análise e de sua capacidade

argumentos dos outros,
demonstrando disponibilidade para o diálogo.
•
•
• Experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre
a música e as diversas
linguagens artísticas.

•
•

•

questionando e negociando pontos de
vista, de acordo com as necessidades da
interpretação musical, até que formulem
os combinados.
Promoção de situações coletivas de
apresentação pública.
Trabalho com a formação do auditor/espectador.
Reconhecimento da integração entre as
diversas linguagens artísticas, a partir de
projeto temático anual.
Experimentação da construção de paisagens sonoras, no diálogo com diversas
linguagens artísticas, por meio de um
projeto temático.
Desenvolvimento de projeto, a partir dos
interesses dos estudantes, estimulando
a empatia e a autonomia.

• Apresentações musicais coletivas.
• Formação de plateia.
• Projeto
nar.

interdiscipli-

• Paisagens sonoras.

• Projeto temático interdisciplinar.
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• Discussão posterior à apresentação pública, valorizando a experiência e analisando as atitudes.
• Estudo do ‘meio’, proporcionando
a chance de assistir presencialmente a uma apresentação musical.

de estabelecer relações, a
partir das falas dos colegas.

• Situações de execução de um projeto coletivo que permita explorar
as relações processuais entre as
diversas linguagens artísticas.
• Rodas de conversa para avaliação
do processo.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades;
• do processo;
• das relações que estabelece
entre as linguagens artísticas;
• da capacidade de desenvolver uma visão integrada da
criação artística;
• das falas das crianças sobre
as atividades músicais realizadas.

25. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO –TEATRO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer, identificar,
perceber, apreciar e interpretar diversos trabalhos de artistas ou
grupos teatrais.

• Apreciação de espetáculos teatrais, presencialmente e por meio de vídeos, de
diferentes tipos, dando ênfase a apresentações que tenham traços marcantes de desempenho.
• Reconhecimento de diversas vertentes
da arte teatral, desde o teatro mais tradicional até o teatro contemporâneo e a
exibição.
• Desenvolvimento do posicionamento crítico em relação às manifestações observadas.

• Apreciação teatral;
• Ampliação de repertório teatral.

• Situações de apreciação de espetáculos teatrais, valorizando a interação presencial proporcionada
pelo teatro e discutindo as diferenças entre o espetáculo e seu registro.
• Pesquisa, na internet e na comunidade dos estudantes, de artistas,
observando suas biografias e registrando as suas preocupações
estéticas e sociais, com ênfase na
pratica da atividade.
• Rodas de conversa sobre os artistas, valorizando a multiplicidade
de olhares sobre a arte teatral.

• Propostas que permitam
identificar e compreender se
o estudante:
• reconhece e percebe o papel
social que os artistas da
cena desempenham em diferentes épocas e culturas;
• valoriza a multiplicidade de
possibilidades da linguagem
teatral, reconhecendo artistas locais;
• se posiciona criticamente,
em uma situação de debate,
em relação ao material estudado.

• Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos performativos.

• Experimentação de trabalho coletivo e
colaborativo de criação performativa, a
partir do repertório individual dos participantes.

• Jogos teatrais de improvisação e criação
de cenas.

• Exploração do improviso na criação de
cenas, a partir de estímulos sonoros e visuais.

• Jogos teatrais para estímulo vocal e interpretativo.

• Avaliação do processo de criação, fomentando um processo de retroalimentação entre prática e reflexão.

• Criações coletivas;
• Fruição.

• Situações de improvisação que
permitam a ampliação do repertório teatral dos estudantes.
• Reunião de pequenos grupos de
estudantes para a criação de cenas, a partir de improvisações,
com foco em eventos performativos e intervenções no espaço, discutindo a questão da autoria.
• Organização de rodas de conversas para que os grupos possam realizar uma avaliação das cenas.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como o estudante:
• comporta-se em situações
de improvisação, através do
gesto, do movimento e da
voz;
• é capaz de sintetizar as observações que realiza no
mundo natural e na sua cultura, em falas e gestos próprios para o jogo teatral;

• Pesquisa sobre diversas manifestações teatrais acreanas e regionais e nacionais.
• Linguagem teatral;
• O teatro e seus elementos.
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Formas de avaliação
adequadas

• participa, cooperativamente,
na organização de uma cena;
• compreende a questão da
autoria;
• estabelece relações de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho e com o trabalho de colegas na atividade teatral na
escola.
• reconhece a prática do teatro
como tarefa coletiva de desenvolvimento da solidariedade social;
• manifesta julgamentos e desenvolve seu próprio vocabulário, a partir da vivência
dos jogos teatrais.
• Experimentar composições performativas, a
partir do repertório individual, desenvolvendo
relação com as diversas linguagens artísticas.

• Reconhecimento da integração entre as
diversas linguagens artísticas, a partir de
projeto temático anual.
• Experimentação da construção exercícios cênicos performativos, no diálogo
com diversas linguagens artísticas, por
meio de um projeto temático.
• Desenvolvimento de projeto, a partir dos
interesses dos estudantes, estimulando
a empatia e a autonomia.

• Projeto temático interdisciplinar;
• Formas teatrais.

• Elementos do teatro:
• Texto,
• Iluminação, cenário,
figurino, maquiagem,
sonorização e recursos tecnológicos, em
espaços convencionais e não convencionais.
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• Situações que permitam a experimentação de composições performativas, especialmente as que explorem espaços não convencionais.
• Estímulo a situações de produção
de microcenas individuais que valorizem o repertório individual e a
relação entre as diversas linguagens artísticas.
• Organização de rodas de conversas para que os grupos possam realizar uma avaliação das cenas.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como o estudante:
• comporta-se em situações
de improvisação, através do
gesto, do movimento e da
voz;
• é capaz de sintetizar as observações que realiza no
mundo natural e na sua cultura, em falas e gestos próprios para o jogo teatral;
• compreende a vivência performativa, como expressão
cênica que privilegia a interação entre as diversas linguagens artísticas;
• manifesta julgamentos e desenvolve seu próprio vocabulário, a partir da vivência.

195

26. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO – ARTES VISUAIS
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Pesquisar e analisar
nas modalidades da linguagem visual do desenho, suas formas de expressão,
experimentando suas possibilidades.

• Produção de trabalhos de desenho, valorizando a espontaneidade, a inventividade e a maneira pessoal de se expressar.
• Finalização dos próprios projetos e acabamento adequado aos meios utilizados.
• Experimentação e utilização de diversos
tipos de materiais e meios no traçado de
linhas no desenho: instrumentos gráficos tradicionais (por exemplo, lápis, giz
de cera, giz de lousa, carvão, nanquim,
canetas hidrográficas, papel, tesouras,
pincéis etc.) e não tradicionais (por
exemplo, argila, linhas, fitas, cordas, varetas, sarrafos, areia, terra, pedra, serragem, maquiagem etc.).
• Utilização e experimentação de diversos
tipos de suporte para a realização de desenhos (por exemplo, papel, papelão,
tela, madeira, pedra, murais, chão, pele
do corpo etc.).
• Conceituação e utilização de formas
abertas e formas fechadas.
• Conceituação e exploração gráfica da relação figura-fundo.
• Pesquisa e utilização de diversas formas
de linhas no desenho (por exemplo, fortes, fracas, retas, inclinadas, curvas, espirais, enoveladas, com laços, alceadas,
quebradas, hachuradas, cruzadas etc.).

• Atividades semanais de produção
individual e coletiva na linguagem
do desenho, em que o aluno possa
manifestar seus temas e assuntos
de interesse, através da experimentação e pesquisa em artes visuais.
• Situações de produção individual
e coletiva, a partir de propostas de
trabalho que tragam desafios de
exploração da linguagem visual
(ponto, linha, plano, volume,
forma, textura e cor).
• Situações de criação individual e
coletiva nas linguagens escolhidas, a partir de discussões que
surjam da apreciação de produtos
culturais pertinentes à temática
trabalhada, sempre evitando a cópia e a “releitura”, permitindo a incorporação de novas formas de expressão. Alguns exemplos:
• desenho individual sobre suporte
de diversos tamanhos, elaborando
temas da vida cotidiana;
• desenho coletivo de grandes painéis com tema previamente elaborado pelos alunos, a partir de conversa e leitura de reproduções de
obras de arte, sobre papelão,

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• expressa-se livremente, utilizando elementos das linguagens plástica e visual;
• escolhe seus temas de representação, elabora seus sentimentos e pensamentos;
• utiliza-se dos diversos recursos disponíveis, experimentando;
• expressa-se na linguagem
trabalhada;
• utiliza-se de dispositivos técnicos de comunicação visual;
• finaliza os próprios projetos e
dá acabamento adequado
aos meios utilizados;
• interage
produtivamente
com seu grupo de trabalho;
• observa seu ambiente de
vida e identifica qualidades
estéticas visuais e a forma
particular com que registra a
sua percepção.

• Arte rupestre;
• Arte das antigas civilizações;
• Elementos;
• Ponto;
• Linha;
• Superfície;
• Luz;
• Forma;
• Planos e profundidade;
• Cor;
• Textura;
• Volume.
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Formas de avaliação
adequadas

• Pesquisa e identificação, no próprio cotidiano, dos elementos da linguagem plástica presentes em objetos, no ambiente
natural e na multiplicidade de informação visual veiculada pelas mídias visuais, observando formas, matizes, materiais, densidades, superfícies, texturas,
efeitos visuais etc.

•

•

•

•

•

• Desenvolver a autoconfiança com a própria
produção
plástica,

• Reconhecimento do seu próprio desenvolvimento expressivo, a partir do confronto de seu trabalho com o dos

• Arte indígena;
• Arte acriana: estética
local;
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•

madeira, plástico, tecido, chão, parede;
elaboração de imagens sobre o cotidiano, utilizando-se desenho de
memória, desenho de imaginação
ou desenhos de observação;
reelaboração (apropriação e transformação) das imagens do cotidiano, através de procedimentos de
ampliação, transformação, deformação ou variação, realizando trabalhos plásticos de desenho, individualmente ou em pequenos grupos de alunos;
Intervenção, com desenho, sobre
fotografias do cotidiano ou sobre
fotocópias de outros desenhos próprios ou de colegas, realizados anteriormente;
Reelaboração (apropriação e
transformação) das imagens dos
meios de cultura de massa, modificando-as, transformando-as e criticando-as, através da realização
de trabalhos plásticos de desenho,
individualmente ou em pequenos
grupos de alunos;
Utilização da pele do corpo (rosto,
braços, mãos, pés, pernas) como
suporte, realizando desenhos com
maquiagem ou carvão, individualmente sobre a própria pele com
auxilio de espelho ou trabalhando
em pequenos grupos de alunos,
possibilitando que um pinte sobre
a pele do outro.
Rodas de conversa em que o aluno
possa manifestar-se verbalmente
com clareza e seja estimulado a

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:

relacionando com a dos
colegas e de artistas da
comunidade,
valorizando e respeitando a
diversidade
artística
das várias etnias da cultura brasileira e de outras culturas.

colegas, artistas da comunidade, de outras regiões e de outros países e épocas,
sem preconceitos.
• Observação e apreciação das produções
dos colegas, respeitando as diferentes
escolhas, formas de expressão e estilos
pessoais.
• Identificação, nas obras ou reproduções
dos colegas, dos elementos da linguagem visual e alguns procedimentos e
técnicas utilizadas.

•
•
•
•
•
•

Influênciacultural:
matrizes estéticas ;
indígena ;
africana;
europeia;
americana.

•

•

•

•
•

• Apreciar, ler e relacionar imagens de diferentes culturas e épocas,
da arte popular, folclórica, indígena ou erudita, local, brasileira ou
internacional, e compará-las
com
a

• Apreciação de obras de arte e de reproduções de obras de arte da cultura local,
brasileira e de outras culturas, e da informação visual veiculada pelas mídias publicitária, televisiva e de comunicação
impressa, como revistas, jornais, cartazes, que tragam o conteúdo da vida cotidiana nas cidades e no campo.

•
•
•
•
•
•
•

Pontilhismo;
Impressionismo;
Arte abstrata;
Arte figurativa;
Modernism;
Arte popular;
Arte pública;
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•

relacionar seu trabalho com o de
colegas e de artistas de sua e de
outras regiões, sem discriminação
estética ou étnica.
Situações de elaboração de cartazes ou painéis explicativos com o
registro dos elementos da linguagem visual e alguns procedimentos e técnicas utilizadas nos trabalhos apreciados.
Situações de elaboração de cartazes ou painéis explicativos com informações sobre as condições culturais de produção das obras observadas.
Rodas de apreciação e discussão
sobre imagens feitas pelos alunos,
incentivando a observação de qualidades visuais como cor, textura,
forma, composição.
Observação:
as rodas de conversa sobre a produção dos próprios alunos devem
ser feitas com muito cuidado, pois
não se trata de descobrir “erros”
ou destacar “talentos”, mas possibilitar ao aluno o exercício de leitura da própria produção simbólica, em uma atitude de valorização da sua capacidade de representar.
Visitas a museus, ateliês, galerias,
centros culturais, feiras, festivais,
proporcionando um contato direto,
ou por meios virtuais, com as fontes de informação e produção artística de artistas que desenvolvem suas obras como reflexão da

• relaciona seus trabalhos com
os de outros alunos ou obras
de arte;
• argumenta e justifica sua interpretação sobre o próprio
trabalho, de colegas e obras
de arte;
• percebe e valoriza as diferenças culturais expressas nos
trabalhos de outros alunos
ou obras de arte.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• compreende os conceitos
que utiliza e sua adequação
aos elementos plásticos e visuais;

produção visual dos
alunos na escola, compreendendo o contexto
histórico e cultural de
produção, através de
reproduções ou visitas
a museus, centros culturais ou comunitários,
galerias, feiras e eventos populares ou indígenas.

• Apreciação da produção dos demais alunos, de trabalhos de artistas e artesãos
ou do ambiente natural.
• Análise das imagens observadas, identificando:
• os elementos plásticos, visuais e estéticos presentes nos trabalhos, como linha,
forma, cor (quentes, frias, primárias secundárias);
• as técnicas utilizadas no desenho e na
pintura;
• os estilos da época histórica;
• As relações entre as imagens e o contexto sociocultural de produção;
• as semelhanças e diferenças entre as
imagens observadas e a produção visual
dos alunos.
• confronto de suas próprias opiniões e
opiniões de colegas com os juízos de críticos especialistas e de historiadores da
arte.
• Utilização de vocabulário adequado nas
análises, buscando o constante esclarecimento de conceitos relativos ao projeto
e à produção de artistas.

• Arte
zada.

institucio-nali•
•

•

•

•

•

•
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vida cotidiana em diversos contextos histórico-culturais.
Rodas de conversa para apreciação de imagens de obras de arte
ou reproduções, analisando-as.
Rodas de conversa para reflexão
sobre os conteúdos apreciados
tanto da produção dos alunos
como das imagens de artistas de
diversas culturas e épocas, incentivando a manifestação verbal sobre o próprio trabalho, dos colegas
e trabalhos artísticos, atentando
para:
identificação e emprego de vocabulário adequado, em relação aos
elementos e técnicas das artes
plásticas e visuais;
valorização da visita aos acervos e
veículos que documentam trabalhos artísticos da sua e de outras
culturas;
identificação e compreensão, nos
diferentes momentos da história
das artes plásticas e das artes visuais, das características técnicas
e estéticas utilizadas;
identificação e compreensão da
importância da conservação da
memória de uma sociedade, representada pelos objetos, obras e
práticas de suas populações, encontrados nos museus, centros
culturais ou comunitários, galerias, feiras, eventos populares ou
indígenas.
rodas de apreciação e discussão
sobre imagens dos meios de cultura de massa, estimulando a

• faz a leitura e a análise das
obras de arte/reproduções;
• percebe os elementos da linguagem visual;
• estabelece relações entre as
imagens e o contexto sociocultural de produção;
• relaciona as obras observadas com a percepção que
tem sobre a sua própria vida
cotidiana;
• percebe as semelhanças e
diferenças entre as imagens
observadas e a produção visual própria;
• reconhece as qualidades artísticas, estéticas e históricas, presentes nas produções artísticas observadas;
• interage com os demais, trocando opiniões, e como relaciona as suas opiniões aos
juízos da crítica de arte;
• percebe as informações visuais veiculadas pelos meios
de comunicação de massa e
as interpreta criticamente a
partir da sua própria realidade sociocultural;
• percebe e identifica formas,
matizes, materiais, densidades, superfícies, texturas,
efeitos visuais, no entorno
(urbano ou rural) e na produção visual da cultura cotidiana;
• utiliza o vocabulário adequado nas análises das
obras de arte e reproduções;

• Conhecer, identificar e
diferenciar as categorias de artistas de artes
plásticas e comunicação visual, suas organizações de produção e
de agremiação e sua
forma de atuação na
sociedade.

• Reconhecimento e valorização de profissões e profissionais que utilizem recursos do desenho.
• Pesquisa e reflexão sobre a prática profissional de artistas plásticos ou artistas
gráficos, bem como de suas formas de
atuação social, refletindo sobre os objetivos concretizados em seus projetos e
sua relação com o público em diferentes
épocas e culturas.

• Leitura de imagem;
• Releitura – apropriação e citação;
• Produções artísticas
acrianas;
• Percurso da estética
na arte acriana;
• Conteúdos da obra de
arte: objetivo, subjetivo, estilístico, social.
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interpretação dos conteúdos, respeitando os pontos de vista dos
alunos, mesmo que diferentes daqueles do professor, valorizando e
respeitando as diferenças culturais e étnicas, sem preconceitos.

• compreende a importância
das instituições públicas e
particulares que abrigam
obras de arte, se as respeita
e reconhece como fonte de
informação e referência.

• Situações de contato pessoal para
conhecer e entrevistar artistas que
utilizem o desenho em seus processos criativos, observando suas
biografias e espaços de trabalho e
registrando as suas preocupações
estéticas e sociais.
• Rodas de conversa sobre as visitas realizadas a artistas que utilizam o desenho em seus processos
criativos, ou sobre as pesquisas bibliográficas sobre determinado artista ou grupo de artistas, estimulando a reflexão sobre as relações
entre as obras realizadas e a sua
prática social em diferentes épocas e culturas.
• Situações de elaboração de cartazes, painéis ou vídeos sobre os artistas estudados, registrando a relação entre os projetos artísticos
realizados, a postura ética de seus
produtores e o contexto sociocultural de produção.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• reconhece e percebe o papel
social que artistas plásticos e
artistas gráficos desempenharam em diferentes épocas e culturas.

27. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO – MÚSICA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Explorar, criar, expressar-se e comunicar-se
de maneira individual e
coletiva e colaborativa,
através da improvisação, composição e interpretação musicais.

• Improvisação, utilizando sons de diferentes naturezas e procedências, quer sejam produzidos pelo próprio corpo, por
materiais sonoros ou instrumentos musicais.
• Composição de músicas ou sequências
sonoras a partir de sons do cotidiano dos
alunos.
• Interpretação de músicas instrumentais
ou vocais, sobretudo de músicas relacionadas ao universo cultural das crianças,
adolescentes e jovens do meio urbano
ou rural.
• Conceituação e experimentação, nas improvisações, composições e interpretações, dos elementos musicais nas suas
formas mais básicas: intensidade, altura, duração, timbre, pulsação, ritmo.
• Noções básicas de técnicas de emissão
vocal e afinação.
• Percepção auditiva do ambiente cotidiano do aluno, sobretudo na escola, pesquisando as diversas “paisagens sonoras”.

• Apreciação e registro de “paisagens sonoras” diferenciadas, em
ambientes reais, como por exemplo:
• os sons que se ouve nas
margens do rio Acre quando um
batelão vai subindo esse rio;
• o percurso de uma moto,
atravessando uma movimentada avenida em uma cidade;
• sons do pátio da escola na hora
do intervalo.
• Situações de improvisação e composição de músicas ou sequências
sonoras que descrevam ambientes sonoros ou “paisagens sonoras”, explorando e pesquisando as
diversas possibilidades de utilização de objetos do cotidiano que
possam ser utilizados como fontes
sonoras, por exemplo: panelas,
garrafas (com ou sem água, sopradas ou percutidas), folhas de papel e papelão, latas etc.
• Exercícios que permitam experimentar e identificar os elementos
da linguagem musical, tais como
as propriedades físicas do som:
• som e silêncio;
• timbre, altura e intensidade;
• pulsação.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• improvisa em música, utilizando sons de diferentes naturezas e procedências, produzidos pelo próprio corpo,
materiais sonoros ou instrumentos musicais;
• cria e compõe, em grupo, pequeno
arranjo,
música,
acompanhamento, jingle comercial, a partir da pesquisa
e exploração de diferentes
possibilidades: da voz e do
corpo, de materiais sonoros
e instrumentos musicais convencionais e não convencionais;
• interpreta, junto aos colegas,
algumas músicas, tocando
e/ou cantando;
• reconhece e diferencia distintas “paisagens sonoras”;
• improvisa e compõe descrevendo uma “paisagem sonora”;
• percebe e identifica as propriedades do som;
• identifica e organiza sequências sonoras;

• Sons da natureza e artificiais;
• Propriedades do som:
• timbre;
• intensidade;
• altura;
• duração;
• Elementos da música:
melodia,
harmonia,
ritmo;
• Paisagem sonora.
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Formas de avaliação
adequadas

• Explorar, identificar e
experimentar diferentes formas de registro
musical (grafias musicais) convencionais ou
não, seus procedimentos e técnicas.

• Apreciar,
identificar,
fruir e analisar diferentes estilos e obras musicais de diversas culturas e épocas (estética
musical), contextualizando-os no tempo e no
espaço, para aprimorar
a capacidade de apreciação.

• Identificação e leitura de diferentes registros de trechos simples de música,
em códigos inventados pelos alunos.
• Noções iniciais da grafia musical convencional. Compreensão da importância
de códigos para registro de trechos de
músicas.
• Exploração de notação musical tradicional, partituras criativas e seus procedimentos e técnicas de registro em áudio
e audiovisual.
• Apreciação, identificação, comparação e
análise de músicas de diferentes gêneros, compositores e intérpretes do cotidiano dos alunos.
• Fruição de apresentações musicais e/ou
apresentações artísticas que envolvam a
música da atualidade e próxima do universo cultural dos alunos.
• Apreciação, reconhecimento e comparação de alguns compositores e

• Registro gráfico alternativo – notação não
tradicional.
• Primeiras manifestações musicais do Homem.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gêneros;
Estilos;
Intensidade;
Altura;
Duração;
Timbre;
Pulsação;
Ritmo.
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• Interpretação de músicas do universo cultural de crianças, adolescentes e jovens do meio urbano ou
rural, atentando para sua constituição formal:
• solo (cantado ou instrumental);
• acompanhamento;
• repetições e sucessões de
partes da melodia;
• quadra e refrão.
• Composição de músicas baseadas
nos ritmos escolhidos do universo
cultural de crianças, adolescentes
e jovens do meio urbano ou rural,
por procedimentos do tipo: recorte
e colagem de trechos musicais,
paródias, novas melodias para ritmos já conhecidos etc.
• Situação de elaboração de registro
das músicas compostas pelos próprios alunos com o uso de grafias
de livre invenção, procurando registrar silêncio, altura, intensidade.
• Execução das músicas compostas
pelo sistema de notação espontânea criado pelos alunos.

• percebe e identifica as estruturas formais das músicas interpretadas.

• Situações de fruição de apresentações musicais ao vivo, dentro e
fora da escola (praças públicas,
festas de culturas tradicionais, festivais, shows, concertos, teatros),
quer sejam de música regional, nacional ou internacional.
• Rodas de alunos para apreciação
de músicas gravadas ou difundidas pelos meios de comunicação

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• identifica algumas músicas
de diferentes gêneros, comparando-as entre si;
• relaciona as músicas com os
respectivos compositores e
intérpretes;

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• faz uso, registrando, lendo e
executando, de trechos simples de grafia musical.

intérpretes da música nacional e internacional da atualidade.
• Percepção e identificação de elementos
da linguagem musical estudados: intensidade, altura, duração, timbre, pulsação, ritmo.

•

•

• Analisar e identificar
criticamente, por meio
da apreciação musical,
relações entre uma
obra musical, seus contextos de produção geográfico e circulação.

• Pesquisa sobre períodos significativos
da história da música geral, do país e do
Estado do Acre, seus contextos, relacionando as práticas musicais às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica estética e
ética.
• Conhecendo e reconhecendo alguns
compositores e intérpretes.
• Conhecendo e analisando a caracterização da música de alguns povos no seu
contexto histórico, cultural e geográfico
de produção.
• Estabelecimento de inter- relações com
as outras linguagens artísticas (artes
plásticas e visuais, dança, teatro) e com
as demais áreas do conhecimento.

• Musica na antiguidade.
• Musica medieval, renascentista e barroca.
• Musica dos imigrantes
e sua influência na
música brasileira.
• Canções indígenas.
• Hino acriano e sua
composição e simbologias.

•

•

•
•
•
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(rádio, TV, discos, vídeos) de diferentes gêneros, ritmos, da atualidade, dando ênfase às acrianas e
às brasileiras. Alguns exemplos:
rap, rock, mangue beat, pagode,
xote, baião.
Rodas de reflexão e análise dos
elementos da linguagem musical
estudados: intensidade, altura, duração, timbre, pulsação, ritmo.
Rodas de conversa para reflexão
sobre a poluição sonora, discutindo soluções.
Pesquisa de informações sobre diversos gêneros musicais de diversas épocas e culturas, em fontes
de registro e preservação, como
discos, fitas sonoras, fitas de vídeo, partituras musicais, encontradas em bibliotecas, filmotecas,
centros culturais ou no contato
pessoal com músicos.
Reunião de pequenos grupos de
alunos para discussão e registro
gráfico que permita a identificação, caracterização e comparação
de gêneros musicais, articulando
estes conhecimentos com:
as épocas históricas e espaços geográficos;
as contribuições de determinados
compositores e intérpretes nacionais e internacionais;
o contexto cultural da época, mais
especificamente no que diz respeito à produção de outras linguagens da arte (pintura, escultura,
dança, teatro, literatura).

• identifica os elementos estruturais da linguagem musical nas músicas apreciadas;
• identifica o timbre dos instrumentos nas músicas apreciadas;
• posiciona-se sobre a poluição sonora e propõe sugestões sobre soluções viáveis;
• faz colocações respeitosas a
respeito da própria produção
e da produção do outro.
• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• compreende os aspectos gerais de alguns períodos significativos da história geral da
música, da história da música do país e do Estado do
Acre;
• conhece alguns dos principais compositores e intérpretes desses períodos e respectivas contribuições dos
mesmos;
• econhece música de alguns
povos, estabelecendo interrelações com o contexto histórico, cultural e geográfico.

• pesquisa e registro gráfico sobre
músicas e seus respectivos autores, em diversas fontes de pesquisa acessíveis na escola: livros,
discos, revistas, jornais, vídeos
etc.
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28. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO – TEATRO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Experimentação, improvisações, composições
e sonorização, através
da gestualidade, construções corporais evocais, fazendo uso dos
elementos da linguagem teatral.

• Experimentando improvisação desenvolvida a partir de jogos teatrais, reconhecendo e utilizando recursos da fala, dos
gestos e do espaço.
• Produção e criação individual e coletiva
de pequenas cenas teatrais, utilizando
suas habilidades de expressão e comunicação, criando significados a partir de
diferentes técnicas e elementos.
• Observação de gestos, sonoridades, ambientes, iluminações, arquiteturas, espaços e ambientes na vida cotidiana dos
alunos.

• Conceitos prévios de
“Arte”.
• Jogos Dramáticos;
• Encenação Expressão
corporal
(espaço,
tempo, ritmo e movimento), vocal, facial;
• Jogo cênico: construção da cena;
• Gestualidade;
• Tensão
e
relaxamento;
• Sentimento e expressão;
• Jogos teatrais, teatro
direto e indireto.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• comporta-se em situações
de improvisação, através do
gesto, do movimento e da
voz;
• é capaz de sintetizar as observações que realiza no
mundo natural e na sua cultura, em falas e gestos próprios para o jogo teatral;
• participa, cooperativamente,
na organização de uma cena
ou espetáculo teatral, identificando os diversos elementos e sua integração;
• estabelece relações de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho e com o trabalho de colegas na atividade teatral na
escola.

• Apreciar, identificar e
analisar diferentes estilos cênicos, aprimorando a capacidade da
estética teatral de

• Fruição de espetáculos de teatro, identificando e comparando as principais características de interpretação.
• Expressão de opiniões, verbalmente ou
por escrito, sobre a atividade teatral,
com clareza e critérios fundamentados,

• Relação do espaço cênico com o ator e a
peça;
• Personagem: expressões
corporais,

• Rodas de aquecimento e sensibilização, em que se proponha aos
alunos, com o sentido de preparar
o grupo para o jogo teatral:
• jogos de alongamento e concentração;
• jogos corporais de experimentação de movimentos e da fala;
• jogos de exploração expressiva do
corpo em relação ao espaço cênico;
• jogos teatrais que explorem a imaginação teatral, exercitando o
‘como se fosse’, criando personagens e situações de conflito entre
os personagens.
• Jogos teatrais, alternando a participação como atuantes e como
plateia, ou seja, como emissores e
receptores da comunicação teatral.
• Situações de representação de cenas inventadas pelos alunos a partir de situações e cenários do cotidiano da sua vida.
• Fruição de espetáculos de teatro,
de circo, de cultura de tradição,
fora ou dentro da escola (praças
públicas, festas de culturas tradicionais, festivais, centros culturais,
teatros) ou em formas de
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Formas de avaliação
adequadas

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• identifica os elementos da
linguagem teatral estudados
nas obras apreciadas;

diversas culturas e épocas.

sem discriminação estética ou étnica,
contextualizando e analisando-os no
tempo e no espaço.
• Identificação de elementos da linguagem teatral nas obras apreciadas.

vocais, gestuais e faciais;
• Noções de identificação de: ator; encenação; figurino e maquiagem; direção; interpretação; expressividade; ritmo; formação
de platéia: apreciação
e análise de espetáculos cênicos e da produção dos(as) colegas.

• Reconhecer, perceber,
apreciar e compreender momentos da história do teatro mundial,
de regiões e épocas diversas

• Pesquisa sobre períodos significativos
da história do teatro da região, do Estado
do Acre, do teatro nacional e internacional, bem como de autores, diretores e
atores.
• Reconhecimento do teatro de alguns povos no seu contexto histórico, cultural e
geográfico de produção.

• O teatro na pré-história;
• Teatro grego (origem)
• O Teatro no Acre (primeiros grupos, atores
pioneiros, diretores,
autores, primeiros festivais de teatro, etc)
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representação teatral veiculados
pelas mídias (novela, publicidade
com ficção etc.).
• Reunião dos alunos para reflexão
sobre as obras apreciadas, com
espaço para emissão e confronto
de opiniões entre os colegas, observando: a trajetória dos personagens; a estruturação dramática da
história; o cenário; o figurino; a iluminação; a sonorização; a música
de cena; as relações possíveis
com os jogos e exercícios de teatro
criados pelos alunos e situações
da vida cotidiana.
• Pesquisa de informações sobre diversos gêneros dramáticos de diversas épocas e culturas, grupos e
companhias de teatro, atores e
atrizes da comunidade, da região,
de nosso e de outros países, em
fontes de registro e preservação
(livros, revistas, jornais, registros
de áudio e vídeo etc.) encontrados
em bibliotecas, filmotecas, centros
culturais ou no contato pessoal
com profissionais do teatro.

• manifesta julgamentos e desenvolve seu próprio vocabulário, a partir da fruição de
obras teatrais;
• interage com o julgamento
dos colegas.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• emite julgamentos próprios,
fundamentados na observação, na pesquisa e no conhecimento da história e estética do teatro;
• identifica momentos da história do teatro, relacionando
com os aspectos culturais de
cada época.

29. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO – ARTES VISUAIS
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Experimentar e expressar-se nos processos
de criação da linguagem visual da gravura,
fazendo uso de materiais, recursos convencionais, alternativos e digitais, experimentando
e pesquisando suas
possibilidades.

• Produção e desenvolvimento de trabalhos de gravura e monotipia, valorizando
a espontaneidade, a inventividade e a
maneira pessoal de se expressar, com
base em temas ou interesses artísticos,
de modo individual, coletivo e colaborativo.
• Finalização dos próprios projetos e acabamento adequado aos meios utilizados.
• Experimentação e utilização de diversos
tipos de materiais e meios de impressão
(monotipias, carimbos, frotagens).
• Utilização e experimentação de diversos
tipos de suporte para a realização de impressões (por exemplo, papel, papelão,
tela, madeira, pedra, tecido, plástico, peças de vestuário etc.).
• Utilização de diversos instrumentos gráficos e pictóricos na preparação de matrizes (por exemplo, lápis, palitos, escovas, esponjas, canudinhos, garfo, pregos, cotonetes etc.).
• Conceituação de relevo e textura na gravura.
• Pesquisa e utilização de diversas formas
de confecção de relevos imprimíveis, em
diversos materiais de suporte: madeira,
papelão, isopor, tecido, papel etc.

• Atividades semanais de produção
individual e coletiva na linguagem
da gravura, em que o aluno possa
manifestar seus temas e assuntos
de interesse, através da experimentação e pesquisa em artes visuais.
• Situações de produção individual
e coletiva, a partir de propostas de
trabalho que tragam desafios de
exploração da linguagem visual da
impressão e da gravura (ponto, linha, plano, volume, forma, textura
e cor).
• Situações de criação individual e
coletiva nas linguagens escolhidas, a partir de discussões que
surjam da apreciação de produtos
culturais pertinentes à temática
trabalhada, sempre evitando a cópia e a “releitura”, permitindo a incorporação de novas formas de expressão. Alguns exemplos:
• Elaboração de monotipias sobre
suporte de diversos tamanhos
para exploração das tintas, possibilitando a descoberta de novas
cores, tanto adicionando tinta
como retirando ou raspando a
tinta da matriz.

Propostas que permitam identificar e compreender como e
se o aluno:
• expressa-se livremente, utilizando elementos das linguagens plástica e visual;
• escolhe seus temas de representação, elabora seus sentimentos e pensamentos;
• utiliza-se dos diversos recursos disponíveis, experimentando-os;
• expressa-se na linguagem
trabalhada;
• utiliza-se de dispositivos técnicos de comunicação visual;
• finaliza os próprios projetos e
dá acabamento adequado
aos meios utilizados;
• interage
produtivamente
com seu grupo de trabalho;
• observa seu ambiente de
vida e identifica qualidades
estéticas visuais e a forma
particular com que registra a
sua percepção.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevo;
Textura;
Forma matriz;
Forma impressa;
Gravura;
Monotipia;
Carimbo;
Estamparia;
Frottagem.
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Formas de avaliação
adequadas

• Conceituação e utilização de forma-matriz e forma- impressa (imagem espelhada).
• Conceituação e exploração de procedimentos aditivos e subtrativos de tinta no
preparo de monotipias.

• Desenvolver a autoconfiança com a própria
produção plástica, relacionando com a dos colegas e de artistas da
comunidade,

• Reconhecimento do seu próprio desenvolvimento expressivo, a partir do confronto de seu trabalho com o dos colegas, artistas da comunidade, de outras
regiões e de outros países e épocas, sem
preconceitos.

• Observação;
• Memória;
• Criação.
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• Elaboração de monotipias coletivas de grandes painéis, usando
como matriz as mesas de trabalho
ou outros suportes, com tema previamente elaborado pelos alunos,
a partir de conversa e leitura de reproduções de obras de arte;
• Gravura em matriz de papelão ondulado;
• Gravura em matriz de isopor;
• Gravura, a partir de relevo de diversos materiais colados sobre suportes diversos, como madeira,
papelão etc. (por exemplo, cortiça,
esponja, bucha, lã, barbante, botões, tecidos, folhas, galhos, palitos de dente etc.);
• Experimentação de impressões
com tintas a base de óleo e de
água (por exemplo, aquarela, guache, têmpera de ovo, tinta a óleo,
tinta tipográfica);
• Experimentação do uso de médiuns para a monotipia, colocadas
sobre a superfície antes das tintas
a base d’água (por exemplo, gel de
cabelo, goma feita com farinha de
arroz etc.);
• Uso de carimbeiras para “desenhar” com suas impressões digitais;
• Frotagem: busca de texturas com
papel e giz de cera.
• Rodas de conversa em que o aluno
possa manifestar-se verbalmente
com clareza e seja estimulado a
relacionar seu trabalho com o de
colegas e de artistas de sua e de

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno relaciona
seus trabalhos com os de outros alunos ou obras de arte.

valorizando e respeitando a diversidade artística das várias etnias
da cultura brasileira e
de outras culturas.

• Pesquisar, experimentar, relacionar e interpretar imagens de diferentes culturas e épocas, tradicionais e contemporâneas, na arte
popular, folclórica, indígena ou erudita, local,
brasileira ou internacional, de modo a ampliar
a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e
cultivar a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar o repertório imagético.

• Observação e apreciação das produções
dos colegas, respeitando as diferentes
escolhas, formas de expressão e estilos
pessoais.
• Identificação, nas obras ou reproduções
dos colegas, dos elementos da linguagem visual e alguns procedimentos e
técnicas utilizadas.

• Experimentação de obras de arte e de reproduções de obras de arte da cultura local, brasileira e de outras
culturas,
pesquisando através da informação visual veiculada pelas mídias publicitária,
televisiva e de comunicação impressa,
como: revistas, jornais, cartazes, sobretudo daquelas realizadas nas técnicas
de gravura, como as xilogravuras de cordel.
• Apreciação e relação da produção dos
alunos, comparando a produção visual
dos alunos de forma individual e colaborativa, compreendendo o contexto histórico e cultural de produção, através de
reproduções ou visitas a museus, centros culturais ou comunitários, galerias,
feiras e eventos populares ou indígenas,
de trabalhos de artistas e artesãos ou do
ambiente natural.
• Apreciação de imagens de artistas que
se expressam nas linguagens da gravura, de origem popular, como as imagens da literatura de cordel, ou da cultura erudita.

•

•

• Arte grega, romana,
gótica, afro-brasileira,
indígena;
• Pop art;
• Leitura de imagens:
análise formal;
• Interpretação – diferentes abordagens;
• Conteúdos da obra:
objetivo, subjetivo, estitístico e social.

•

•
•
•

•
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outras regiões, sem discriminação
estética ou étnica.
Situações de elaboração de cartazes ou painéis explicativos com o
registro dos elementos da linguagem visual e alguns procedimentos e técnicas utilizadas nos trabalhos apreciados.
Situações de elaboração de cartazes ou painéis explicativos com informações sobre as condições culturais de produção das obras observadas.
Visitas a museus, ateliês, galerias,
centros culturais, feiras, festivais,
proporcionando um contato direto,
ou por meios virtuais, com as fontes de informação e produção artística, em especial os acervos de
gravura.
Situações que permitam apreciar
gravuras como as japonesas ou as
do cordel brasileiro.
Rodas de conversa para apreciação de imagens de obras de arte
ou reproduções, analisando-as.
Rodas de conversa para reflexão
sobre os conteúdos apreciados,
tanto da produção dos alunos,
como das imagens de artistas de
diversas culturas e épocas, incentivando a manifestação verbal sobre o próprio trabalho, dos colegas
e trabalhos artísticos, atentando
para:
identificação e emprego de vocabulário adequado, em relação aos
elementos e técnicas das artes
plásticas e visuais;

Propostas que permitam identificar e compreender como e
se o aluno:
• compreende os conceitos
que utiliza e sua adequação
aos elementos plásticos e visuais;
• faz a leitura e a análise das
obras de arte/reproduções;
• percebe os elementos da linguagem visual;
• estabelece relações entre as
imagens e o contexto sociocultural de produção;
• percebe as semelhanças e
diferenças entre as imagens
observadas e a produção visual própria;
• reconhece as qualidades artísticas, estéticas e históricas
presentes nas produções artísticas observadas;
• interage com os demais, trocando opiniões, e como relaciona as suas opiniões aos
juízos da crítica de arte;

• Análise das imagens observadas, identificando: os elementos plásticos, visuais
e estéticos presentes nos trabalhos de
gravura; as técnicas da xilogravura, gravura em metal,litogravura, linóleo; gravura e monotipias; os estilos da época
histórica; as relações entre as imagens e
o contexto sociocultural de produção; as
semelhanças e diferenças entre as imagens observadas e a produção visual dos
alunos.

• Conhecer, identificar e
diferenciar as profissões e os profissionais
de artes plásticas e comunicação visual, suas
categorias de artista,
estabelecendo
relações entre os profissionais e sua forma de atuação na sociedade.

• Reconhecimento e valorização de profissões e profissionais que utilizem recursos das diferentes formas de gravura. Diferenciação das categorias de artistas,
produtor cultural, curador, designer, entre outras.
• Pesquisa e reflexão sobre a prática profissional de artistas plásticos ou artistas
gráficos, bem como de suas formas de
atuação social, refletindo sobre os

• Arte popular;
• Artistas locais como
Heide Genifer Pereira,
Maria Rosilene Nobre
da Cunha, Laélia Rodrigues, Danilo de
S’acre, Dalmir Rodrigues Ferreira, Luiz Fernando, Ueliton Santana dos Santos,
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• valorização da visita aos acervos e
veículos que documentam trabalhos artísticos da sua e de outras
culturas;
• identificação e compreensão, nos
diferentes momentos da história
das artes plásticas e das artes visuais, das características técnicas
e estéticas utilizadas;
• identificação e compreensão da
importância da conservação da
memória de uma sociedade, representada pelos objetos, obras e
práticas de suas populações, encontrados nos museus, centros
culturais ou comunitários, galerias, feiras, eventos populares ou
indígenas.
Observação:
• As rodas de conversa sobre a produção dos próprios alunos devem
ser feitas com muito cuidado, pois
não se trata de descobrir “erros”
ou destacar “talentos”, mas possibilitar ao aluno o exercício de leitura da própria produção simbólica, em uma atitude de valorização da sua capacidade de representar.
• Situações de contato pessoal para
conhecer e entrevistar gravuristas,
observando as suas biografias e
espaços de trabalho, sobretudo
nos ateliês e oficinas de gravura,
registrando as suas preocupações
estéticas e sociais.
• Rodas de conversa sobre as visitas realizadas a gravuristas, ou sobre as pesquisas bibliográficas

• utiliza o vocabulário adequado nas análises das
obras de arte e reproduções;
• compreende a importância
das instituições públicas e
particulares que abrigam
obras de arte, se as respeita
e reconhece como fonte de
informação e referência.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno reconhece
e percebe o papel social que
artistas plásticos e artistas
gráficos
desempenharam
em diferentes épocas e culturas.

objetivos concretizados em seus projetos e sua relação com o público, em diferentes épocas e culturas.

Alexandre Anselmo,
JesaiasTeixeira, Paulo
Felix, Marco Lenizio,
Luiz Carlos, Francisco
Nerilson, entre outros.
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sobre determinado artista ou
grupo de artistas, estimulando a
reflexão sobre as relações entre as
obras realizadas e a sua prática
social em diferentes épocas e culturas.
• Situações de elaboração de cartazes, painéis ou vídeos sobre os artistas estudados, registrando a relação entre os projetos artísticos
realizados, a postura ética de seus
produtores e o contexto sociocultural de produção.

30. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO – DANÇA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Investigar brincadeiras,
jogos, danças coletivas
e outras práticas de
dança de diferentes
matrizes estéticas e
culturais para improvisar, compor e interpretar diferentes formas
de dança, individualmente e em grupo.

• Improvisação de danças, utilizando movimentos, seu desenvolvimento no espaço e sua relação com os ritmos.
• Composição, em grupo e individualmente, de diferentes formas de danças,
fazendo uso dos elementos estruturais
da dança: movimento, espaço, som/silêncio.
• Experimentação e interpretação de danças já existentes trazidas espontaneamente pelos alunos.
• Reconhecimento de diferentes ritmos e
estilos musicais de diversas origens culturais.
• Identificação e nomeação de aspectos
estruturais das danças praticadas (número de participantes, papéis e funções
durante a execução etc.).
• Reconhecimento e estima pela própria
produção, a produção dos colegas e as
danças de diversas origens culturais.
• Utilização de movimentos de diferentes
partes do corpo, espaços, níveis, formas
e ritmos.
• Distinção entre as técnicas para preparar o corpo e a improvisação, composição e interpretação em dança.
• Interpretação de danças já existentes:
populares, tradicionais, brasileiras de diversas origens culturais etc.

• Rodas de aquecimento, alongamento e sensibilização, com o sentido de preparar o corpo para a
dança, em que se proponha aos
alunos movimentos:
- com diferentes partes do corpo
(braços, pernas, cabeça, tronco);
- com diversos desenvolvimentos
no espaço, como correr, abaixar,
saltar, ficar parado, expandir;
- que transmitam alegria, tensão,
tristeza, liberdade etc.
• Situações de improvisação e composição de danças em grupos, a
partir de gestos espontâneos dos
alunos.
• Situações de interpretação de
danças populares como, por exemplo, break, rock, xote, forró etc.,
em diversas formas de organização do grupo de alunos: duos,
trios, quartetos, solos, todos os
alunos etc.
• Situações de improvisação e composição de danças, a partir de movimentos das danças de diversas
origens vivenciadas.
• Situações de composição de danças e coreografias, a partir de temas combinados coletivamente.

Propostas que permitam identificar e compreender como e
se o aluno, respeitando as possibilidades e limites do seu próprio corpo:
• utiliza elementos estruturais
da dança, como movimento,
espaço, som/silêncio e objetos de cena;
• reconhece as danças populares, tradicionais nacionais,
ou criadas pelos próprios alunos;
• interage com os colegas em
atitude de participação e colaboração;
• faz os exercícios de preparação do corpo para a dança,
utilizando diferentes partes
do corpo, espaços, níveis,
formas e ritmos;
• expressa sentimentos e sensações;
• faz distinção entre exercícios
utilizados na preparação corporal e movimentos utilizados na improvisação, composição e interpretação de danças.

• A dança e seu contexto;
• Matrizes estéticas: indígena, africana, européia, asiática, americana etc.
• Influências estéticas
na dança local.
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Formas de avaliação
adequadas

• Experimentar, analisar
e desenvolver a percepção, fruição e análise
crítica de movimentos
corporais (tempo, peso,
fluência e espaço) na
criação de repertórios
de movimentos, apreciação das ações corporais e na dança.

• Desenvolvimento da percepção visual,
sonora e do movimento corporal, em relação às danças criadas, interpretadas e
apreciadas.
• Apreciação e fruição de danças diversas,
sabendo identificar, descrever e analisar
criticamente movimentos do corpo e coreografias.
• Reconhecimento, nos movimentos da
dança, da expressão de sentimentos
pessoais e coletivos.

• Tempo/ritmo:
• diferentes velocidades para execução
dos movimentos;
• Espaço: direções diferenciadas;
• Planos distintos;
• Trajetórias distintas;
• Extensões do movimento;
• Danças de roda, em
pares e solos.

• Conhecer e explorar as
dimensões históricas e

• Comparação, análise e identificação de
características
dos
movimentos

• Dança como manifestação cultural;
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• Situações de utilização de materiais diversos nas danças propostas, atribuindo-lhes significado
simbólico (por exemplo, bola, cadeira, retalhos de tecido, guarda
chuva, caixas, corda, escada, bambolê etc.).
• Situações de apreciação de danças ao vivo ou por meio de diferentes mídias: TV, vídeo, filme.
• Rodas de conversa para análise
dos movimentos do corpo e coreografias de diferentes danças apreciadas e executadas pelos alunos.
• Situações de elaboração de registros gráficos, em painéis, cartazes
ou cadernos, a partir das vivências
corporais, observando os aspectos
rítmicos, coreográficos e culturais.
• Situações de filmagem dos alunos
em movimento para que assistam,
analisem, discutam e comparem
com a dança de outras etnias, épocas e lugares, respeitando a própria forma de movimentar-se e o
movimento do outro.
Observação: as rodas de conversa
sobre a produção dos próprios alunos devem ser feitas com muito
cuidado, pois não se trata de descobrir “erros” ou destacar “talentos”, mas possibilitar ao aluno o
exercício de leitura e percepção da
própria produção simbólica, em
uma atitude de valorização da sua
capacidade de representar/interpretar.
• Pesquisa de informações sobre as
diferentes
manifestações

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• analisa, criticamente, movimentos do corpo e coreografias das danças praticadas,
observando os diferentes
movimentos e deslocamentos do corpo no espaço;
• reconhece a dança, através
das situações vivenciadas,
como expressão de sentimentos pessoais e coletivos.

• Propostas que permitam
identificar e compreender

culturais da dança, os
elementos constitutivos e seus aspectos estéticos e saber distinguir, nos diversos contextos, as características da relação corpodança e seu desenvolvimento em sua história
tradicional e contemporânea.

corporais e da coreografia na dança, em
diferentes culturas e tempos históricos.
• Contextualização histórico-cultural de diferentes danças, estabelecendo relações entre a dança e as demais linguagens da arte (artes plásticas, visuais e
teatro).
• Pesquisa em diversos espaços e instrumentos, organizando informações sobre
a dança, seus criadores e intérpretes,
em diferentes mídias (vídeo, livros, revistas, sites, jornais etc.).

• Dança urbana;
• Dança rural.

•
•
•

•

•

artísticas em dança em diferentes
fontes, como, por exemplo:
vídeos, livros, revistas, sites, jornais;
acervos de bibliotecas, filmotecas,
centros culturais;
fontes vivas de informação, como
artistas e pessoas da comunidade
na qual a escola se insere, no sentido de resgatar as memórias sobre dança.
situações de reconhecimento das
diversas características que diferenciam as danças urbanas, rurais, folclóricas, percebendo a origem cultural.
Situações de elaboração coletiva
de registros da pesquisa em cartazes, painéis ou outro meio gráfico.

•

•

•
•

•
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como e se o aluno, respeitando as possibilidades e limites do seu próprio corpo:
pesquisa, em diferentes locais e mídias, informações
sobre dança, seus criadores
e intérpretes;
articula e faz associações
com as informações colhidas, elaborando um corpo de
conhecimentos
artísticos,
históricos e culturais sobre
dança;
identifica características dos
movimentos corporais de diversos contextos culturais;
identifica, compara e analisa
a relação corpo-dança, em
distintas danças, quanto à
história e cultura às quais
pertencem;
interage com os colegas, expondo seus pontos de vista,
tecendo argumentos, compreendendo e respeitando
manifestações diferentes da
sua.

31. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO – MÚSICA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Explorar, através da improvisação, composição, arranjos, trilhas sonoras, entre outros, utilizando sons, convencionais ou não, para expressar-se e comunicar-se com ideias musicais, de maneira individual, coletiva e colaborativa.

• Improvisação e composição de músicas,
utilizando sons de diferentes naturezas
e procedências, quer sejam produzidos
pelo próprio corpo, por materiais sonoros ou instrumentos musicais.

• Situações de improvisação e composição, individual ou em grupo,
explorando e pesquisando as propriedades do som pesquisadas, fazendo uso de:

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:

• Interpretação de músicas instrumentais
ou vocais, sobretudo de músicas brasileiras regionais.
• Identificação de diferentes possibilidades da voz e maneiras de cantar de algumas etnias e culturas brasileiras.

• A música e a percussão;
• Altura;
• Movimentos melódicos ascendentes e
descendentes;
• Duração do som;
• Pausa;
• Influência indígena e
africana.

• Conceituação e experimentação, nas improvisações, composições e interpretações, dos elementos musicais nas suas
formas mais básicas: intensidade e sua
dinâmica, altura e movimentos melódicos ascendentes e descendentes, duração do som e pausa, timbres de instrumentos regionais brasileiros, ritmos brasileiros.

• materiais sonoros, a partir de sucatas e materiais diversificados,
como, por exemplo, cabaças, sementes secas, madeiras de diferentes tipos, metais etc.;
• instrumentos musicais convencionais e não convencionais;
• sons vocais e corporais.
• situações de interpretação de músicas de repertório escolhido, cantando ou tocando em grupo, utilizando as diferentes formas de
cantar pesquisadas.
• exercícios que permitam experimentar e identificar os elementos
da linguagem musical, tais como
as propriedades físicas do som: intensidade e sua dinâmica, altura e
movimentos melódicos ascendentes e descendentes, duração do
som e pausa, timbres de instrumentos regionais brasileiros, ritmos brasileiros.

• Noções básicas de técnicas de emissão
vocal e afinação.
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Formas de avaliação
adequadas

• improvisa em música, utilizando sons de diferentes naturezas e procedências, produzidos pelo próprio corpo,
materiais sonoros ou instrumentos musicais;
• cria e compõe, em grupo, arranjo, música, acompanhamento, jingle comercial, a
partir da pesquisa e exploração de diferentes possibilidades: da voz e do corpo, de
materiais sonoros e instrumentos musicais convencionais e não convencionais;
• interpreta, junto aos colegas,
algumas músicas, tocando
e/ou cantando;
• percebe e identifica as propriedades do som estudadas;
• identifica e organiza sequências sonoras;
• percebe e identifica as estruturas formais das músicas interpretadas.

• Apreciar, perceber, fruir
e reconhecer obras musicais de diversas culturas e épocas e o papel
de músicos e grupos
brasileiros e suas contribuições para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.

• Explorar, identificar e
fazer uso de diferentes
formas de registro musical, convencionais e
não convencionais.

• Apreciação, identificação, comparação e
análise de músicas de diferentes gêneros, compositores e intérpretes brasileiros.
• Fruição de apresentações musicais e/ou
apresentações artísticas nas quais a música se faz presente.

• Movimentos da musica brasileira;
• Musicas (afro-brasileira e indígena).

• Rodas de alunos para apreciação
de músicas gravadas ou difundidas pelos meios de comunicação
(rádio, TV, discos, vídeos) de diferentes gêneros, ritmos, períodos
históricos, regiões, dando ênfase
às acrianas e às brasileiras.

• Identificação dos diversos ritmos musicais brasileiros, tradicionais ou atuais.
• Percepção e identificação de elementos
da linguagem musical estudados: intensidade e sua dinâmica, altura e movimentos melódicos ascendentes e descendentes, duração do som e pausa,
timbres de instrumentos regionais brasileiros, ritmos brasileiros.

• Exploração e identificação de notação
musical tradicional, partituras criativas e
procedimentos da música contemporânea.
• Leitura e registro de trechos simples de
música grafados de modo convencional
ou através de grafias inventadas pelos
alunos.

• Rodas de reflexão e análise dos
elementos da linguagem musical
tais como: intensidade e sua dinâmica, altura e movimentos melódicos ascendentes e descendentes,
duração do som e pausa, timbres
de instrumentos regionais brasileiros, ritmos brasileiros.
• Registro gráfico tradicional;
• Elementos da musica
– pulso, ritmo.

• Pesquisa sobre períodos significativos
da história da música geral, do país e do

• Situação de elaboração de registro
das músicas compostas pelos próprios alunos com o uso inicial de
grafias convencionais e também
de livre invenção, procurando registrar silêncio, altura, intensidade.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• identifica algumas músicas
de diferentes gêneros, comparando-as entre si;
• relaciona as músicas com os
respectivos compositores e
intérpretes;
• identifica os elementos estruturais da linguagem musical nas músicas apreciadas;
• identifica o timbre dos instrumentos nas músicas apreciadas.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• faz uso, registrando, lendo e
executando, de trechos simples de grafia musical.

• Pesquisa e utilização (registro, leitura e execução) de grafia tradicional simples em clave de sol (pentagrama, notação musical) em
tempo simples de divisão por dois.

• Exploração de procedimentos e técnicas
de registro em áudio e audiovisual.

• Identificar, perceber e
analisar as relações entre uma obra musical e

• Situações de fruição de apresentações musicais ao vivo, dentro e
fora da escola (praças públicas,
festas de culturas tradicionais, festivais, shows, concertos, teatros),
quer sejam de música regional ou
nacional.

• ...

• Pesquisa de informações sobre diversos gêneros musicais de diversas épocas e culturas, em fontes
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• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:

seu contexto cultural,
histórico e geográfico
de produção e diferentes estilos musicais e
estéticos.

Estado do Acre, alguns compositores e
intérpretes.
• Caracterização da música de alguns povos no seu contexto histórico, cultural e
geográfico de produção.
• Estabelecimento de inter-relações com
as outras linguagens artísticas (artes
plásticas e visuais, dança, teatro) e com
as demais áreas do conhecimento.

de registro e preservação, como
discos, fitas sonoras, fitas de vídeo, partituras musicais, encontradas em bibliotecas, filmotecas,
centros culturais ou no contato
pessoal com músicos.

• compreende os aspectos gerais de alguns períodos significativos da história geral da
música, da história da música do país e do Estado do
Acre;

• Reunião de pequenos grupos de
alunos para discussão e registro
gráfico que permita a identificação, caracterização e comparação
de gêneros musicais, articulando
estes conhecimentos com:

• conhece alguns dos principais compositores e intérpretes desses períodos e respectivas contribuições dos
mesmos;

• as épocas históricas e espaços geográficos;
• as contribuições de determinados
compositores e intérpretes nacionais e internacionais;
• o contexto cultural da época, mais
especificamente no que diz respeito à produção de outras linguagens da arte (pintura, escultura,
dança, teatro, literatura).
• pesquisa e registro gráfico sobre
músicas e seus respectivos autores, em diversas fontes de pesquisa acessíveis na escola: livros,
discos, revistas, jornais, vídeos
etc.
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• reconhece música de alguns
povos, estabelecendo interrelações com o contexto histórico, cultural e geográfico.

32. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO – TEATRO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Improvisar, compor e
representar, individual
e coletivamente, acontecimentos
cênicos,
com base em textos
dramáticos ou outros
elementos da linguagem teatral, considerando a relação que
deve haver entre as
pessoas que assistem
(compreensão, participação, etc.)

• Improvisação desenvolvida a partir de jogos teatrais, reconhecendo e utilizando
recursos da fala, dos gestos e do espaço.
• Criação coletiva de pequenas cenas teatrais, em parceria com base em textos
dramáticos ou outros estímulos (música,
imagens, objetos, etc.)
• Composição e caracterização de personagens ( figurinos e adereços), cenário,
iluminação e sonoplastia.
• Pesquisa de recursos disponíveis na própria escola e na comunidade, para a atividade teatral.
• Compreensão da atividade teatral como
fruto da ação coletiva e colaborativa que
envolve o desempenho de diferentes
funções.

• Rodas de aquecimento e sensibilização em que se proponha aos
alunos, com o sentido de preparar
o grupo para o jogo teatral: jogos
de alongamento e concentração;
jogos corporais de experimentação de movimentos e da fala; jogos de exploração expressiva do
corpo em relação ao espaço cênico; jogos teatrais que explorem a
imaginação teatral, exercitando o
‘como se fosse’, criando personagens e situações de conflito entre
os personagens; jogos teatrais, alternando a participação como atuantes e como plateia, ou seja,
como emissores e receptores da
comunicação teatral.
• Representação de cenas inventadas pelos alunos na sala de aula
ou em qualquer outro espaço da
escola, como o pátio, os corredores, outras salas, procurando ocupar espaços diversificados na escola e identificando: atuantes e
seus personagens; relação palcoplateia; cenário e espaço de apresentação; maquiagem; objetos de
cena; figurino e adereços.
• Reunião de pequenos grupos de
alunos para a criação ou

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• comporta-se em situações
de improvisação, através do
gesto, do movimento e da
voz;
• é capaz de sintetizar as observações que realiza no
mundo natural e na sua cultura em falas e gestos próprios para o jogo teatral;
• participa cooperativamente
na organização de uma cena
ou espetáculo teatral, identificando os diversos elementos e sua integração;
• estabelece relações de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho e com o trabalho de colegas na atividade teatral na
escola;
• escreve ou adapta roteiros a
partir das atividades de jogo;
• reconhece a prática do teatro
como tarefa coletiva de desenvolvimento da solidariedade social;
• manifesta julgamentos e desenvolve
seu
próprio

• Teatro medieval;
• Jogos teatrais e dramáticos;
• Improvisação;
• Histórias infantis e infanto-juvenis (contação e dramatização de
histórias);
• Elementos
teatrais:
som, iluminação, maquiagem, figurino, cenário e espaço cênico.
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Formas de avaliação
adequadas

•

• Reconhecer, apreciar,
perceber,
analisar
obras teatrais de diversas culturas e épocas
de artistas e grupos de
teatro brasileiros e estrangeiros e compreender os diferentes momentos da história do
teatro mundial.

• Fruição de espetáculos de teatro, identificando e comparando suas características e modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização.
• Expressão de opiniões, verbalmente ou
por escrito, sobre a atividade teatral,
com clareza e critérios fundamentados,
sem discriminação estética ou étnica.
• Identificação de elementos da linguagem teatral nas obras apreciadas.

• Gêneros teatrais: comédia, drama;
• Texto dramático;
• Teatro Renascentista;
• Comédia dell’arte (sugestão:
comédia
dell’acre/grupo acriano);
• Teatro popular;
• Teatro manbembe;
• teatro de sombra, monólogo, pantomima.

•

•

•
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adaptação de cenas (de contos, de
crônicas, de notícias, de poemas),
encenando-as como exercícios de
palco.
Situações de representação de cenas inventadas pelos alunos a partir de contos, de crônicas, de notícias, de poemas brasileiros.
Fruição de espetáculos de teatro,
de circo, de cultura de tradição,
fora ou dentro da escola (praças
públicas, festas de culturas tradicionais, festivais, centros culturais,
teatros) ou em formas de representação teatral veiculados pelas
mídias (novela, publicidade com
ficção etc.).
Leitura de cenas, peças de teatro,
esquetes ou histórias em quadrinhos, identificando as principais
características da dramaturgia,
como por exemplo: os diálogos; o
contexto e sua época; a narrativa;
os conflitos e as soluções encontradas pelo autor.
Reunião dos alunos para reflexão
sobre as obras apreciadas, com
espaço para emissão e confronto
de opiniões entre os colegas, observando: a trajetória dos personagens; a estruturação dramática da
história; o cenário; o figurino; a iluminação; a sonorização; a música
de cena; as relações possíveis
com os jogos e exercícios de teatro
criados pelos alunos.

vocabulário a partir da vivência dos jogos teatrais.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• Identifica os elementos da
linguagem teatral nas obras
apreciadas;
• Manifesta julgamentos e desenvolve seu próprio vocabulário a partir da fruição de
obras teatrais;
• Interage com o julgamento
dos colegas aprofundando
sua perspectiva crítica.

33. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO – ARTES VISUAIS
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Desenvolver processos
de criação e expressarse nas modalidades da
linguagem visual da
pintura,
experimentando e pesquisando
suas
possibilidades,
com base em temas ou
interesses artísticos, de
modo individual, coletivo e colaborativo.

• Produção de trabalhos de pintura, valorizando a espontaneidade, a inventividade e a maneira pessoal de se expressar.
• Finalização dos próprios projetos e acabamento adequado aos meios utilizados.
• Utilização e experimentação de diversos
tipos de suporte para pintura (por exemplo, papel, papelão, tela, madeira, pedra,
peças de vestuário, pele do corpo, parede, teto, azulejo etc.).
• Utilização de diversos instrumentos e
materiais de pintura tradicionais (por
exemplo: giz, carvão, papel, pincéis chatos e redondos, macios ou duros, tintas
guache, aquarela, acrílica, látex, nanquim etc.).
• Utilização de diversos instrumentos e
materiais de pintura não tradicionais
(por exemplo, pincéis confeccionados
pelos próprios alunos com materiais naturais, sucatas, cascas de árvores, pincéis muito longos amarrados a varetas
ou cabos de vassoura, pincéis presos a
partes do corpo, algodão etc.).
• Experimentação com pigmentos naturais e fabricação de tintas, a partir de sementes, terras, madeiras, folhas, flores,
gema de ovo etc.

• Atividades semanais de produção
individual e coletiva na linguagem
da pintura, em que o aluno possa
manifestar seus temas e assuntos
de interesse, através da experimentação e pesquisa em artes visuais.
• Situações de produção individual
e coletiva, a partir de propostas de
trabalho que tragam desafios de
exploração da linguagem pictórica
(manchas, pontos, linhas, forma,
textura e cor).
• Situações de criação individual e
coletiva nas linguagens escolhidas, a partir de discussões que
surjam da apreciação de produtos
culturais pertinentes à temática
trabalhada, sempre evitando a cópia e a “releitura”, permitindo a incorporação de novas formas de expressão. Alguns exemplos:
• Pintura individual sobre suporte de
diversos tamanhos e formas para
exploração das tintas, possibilitando a descoberta de novas cores
e elaborando temas da vida cotidiana;
• Pintura coletiva de grandes painéis, com tema previamente elaborado pelos alunos, a partir de

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• Expressa-se livremente, utilizando elementos das linguagens plástica e visual;
• Escolhe seus temas de representação, elabora seus sentimentos e pensamentos;
• Expressa-se na linguagem
trabalhada;
• Utiliza-se dos diversos recursos disponíveis, experimentando;
• Utiliza-se de dispositivos técnicos de comunicação visual;
• Finaliza os próprios projetos
e dá acabamento adequado
aos meios utilizados;
• Interage
produtivamente
com seu grupo de trabalho;
• Observa seu ambiente de
vida e identifica qualidades
estéticas visuais e a forma
particular com que registra a
sua percepção.

•
•
•
•
•
•
•

Pintura
Teoria da cor
Neutra, fria e quente
Estética
Figura-fundo
Figura humana
Autorretrato
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Formas de avaliação
adequadas

• Conceituação e utilização de cores frias,
quentes, primárias, secundárias, matiz
(diferentes tons), valor (claro-escuro),
contraste de complementares.
• Conceituação e utilização da relação figura-fundo na pintura.
• Conceituação e utilização de tintas que
propiciem transparências, opacidade ou
empastamento.

• Desenvolver a autoconfiança com a própria
produção plástica, relacionando com a dos colegas e de artistas da
comunidade,
valorizando e respeitando a
diversidade
artística
das várias etnias da
cultura brasileira e de
outras culturas.

• Pesquisar, experimentar, interpretar e relacionar imagens de diferentes culturas e épocas, da arte popular,
folclórica, africana, indígena ou erudita, local,

•
•
•

• Reconhecimento do seu próprio desenvolvimento expressivo, a partir do confronto de seu trabalho com o dos colegas, artistas da comunidade, de outras
regiões e de outros países e épocas, sem
preconceitos, dialogando com princípios
conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais.
• Observação e apreciação das produções
dos colegas, respeitando as diferentes
escolhas, formas de expressão e estilos
pessoais.
• Identificação, nas obras ou reproduções
dos colegas, dos elementos da linguagem visual e alguns procedimentos e
técnicas utilizadas.

• Percepção visual: contraste, equilíbrio, harmonia;
• Figurativo;
• Abstrato;
• Representação figura
humana:
• proporção;
• estilização deformação;
• caricatura;
• charge.

• Apreciação de obras de arte e de reproduções de obras de arte da cultura local,
brasileira e de outras culturas, e da informação visual veiculada pelas mídias publicitária, televisiva e de comunicação
impressa, como revistas, jornais,

• Arte bizantina, renascentista, barroca;
• Arte Medieval: vitrais,
mosaicos, rosáceas e
outros;
• Arte contemporânea;
• Simetria;

•
•

•

•
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•

conversa e leitura de reproduções
de obras de arte, sobre papelão,
madeira ou plástico;
Pintura em trios de alunos, a partir
da observação de imagens da cultura indígena acreana;
Pintura corporal a partir de imagens de pintura corporal indígena;
Pintura em situações não convencionais como, por exemplo, fixando-se os pincéis longos a partes do corpo: cotovelos, pés, joelhos;
Pintura com as mãos, dedos e pés.
Rodas de conversa em que o aluno
possa manifestar-se verbalmente
com clareza e seja estimulado a
relacionar seu trabalho com o de
colegas e de artistas de sua e de
outras regiões, sem discriminação
estética ou étnica.
Situações de elaboração de cartazes ou painéis explicativos com o
registro dos elementos da linguagem visual e alguns procedimentos e técnicas utilizadas nos trabalhos apreciados.
Situações de elaboração de cartazes ou painéis explicativos, com informações sobre as condições culturais de produção das obras observadas.
Visitas a museus, ateliês, galerias,
centros culturais, feiras, festivais,
proporcionando um contato direto,
ou por meios virtuais, com as fontes de informação e produção artística de artistas que desenvolvem suas obras como reflexão da

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• - relaciona seus trabalhos
com os de outros alunos ou
obras de arte;
• - argumenta e justifica sua interpretação sobre o próprio
trabalho, de colegas e obras
de arte;
• - percebe e valoriza as diferenças culturais expressas
nos trabalhos de outros alunos ou obras de arte.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• compreende os conceitos
que utiliza e sua adequação
aos elementos plásticos e visuais;

brasileira ou internacional, e compará-las com
a produção visual dos
alunos na escola, compreendendo o contexto
histórico e cultural de
produção, através de
reproduções ou visitas
a museus, centros culturais ou comunitários,
galerias, feiras e eventos populares ou indígenas.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

cartazes, sobretudo aquelas relacionadas à pintura acreana e indígena.
Apreciação da produção dos demais alunos, de trabalhos de artistas e artesãos
ou do ambiente natural.
Relação das imagens observadas, identificando:
os elementos plásticos, visuais e estéticos presentes nos trabalhos de pintura;
as técnicas utilizadas, as cores (primárias, secundárias, quentes, frias), o contraste entre as cores, os matizes, as formas, o equilíbrio, a densidade das tintas
etc.;
os estilos da época histórica;
as relações entre as imagens e o contexto sociocultural de produção;
as semelhanças e diferenças entre as
imagens observadas e a produção visual
dos alunos.
Reconhecimento das qualidades artísticas, estéticas e históricas presentes nas
produções artísticas e culturais de sua
região e de outras culturas e épocas,
identificando o projeto de seus criadores
e o contexto em que foram criados.
Reconhecimento da importância do contato pessoal com obras e objetos artísticos, nas instituições que abrigam acervos de artes visuais, bem como da sua
conservação e manutenção.
Confronto de suas próprias opiniões e
opiniões de colegas com os juízos de críticos especialistas e de historiadores da
arte.
Utilização de vocabulário adequado nas
análises, buscando o constante esclarecimento de conceitos relativos ao projeto
e à produção de artistas.

•
•
•
•

Assimetria;
Luz;
Sombra;
Perspectiva.

•
•

•

•

•

•

•
•
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vida cotidiana em diversos contextos histórico-culturais.
Rodas de conversa para apreciação de imagens de obras de arte
ou reproduções, analisando-as.
Rodas de conversa para reflexão
sobre os conteúdos apreciados
tanto da produção dos alunos
como das imagens de artistas de
diversas culturas e épocas, incentivando a manifestação verbal sobre o próprio trabalho, dos colegas
e trabalhos artísticos, atentando
para:
identificação e emprego de vocabulário adequado em relação aos
elementos e técnicas das artes
plásticas e visuais;
valorização da visita aos acervos e
veículos que documentam trabalhos artísticos da sua e de outras
culturas;
identificação e compreensão, nos
diferentes momentos da história
das artes plásticas e das artes visuais, das características técnicas
e estéticas utilizadas;
identificação e compreensão da
importância da conservação da
memória de uma sociedade, representada pelos objetos, obras e
práticas de suas populações, encontrados nos museus, centros
culturais ou comunitários, galerias, feiras, eventos populares ou
indígenas.
Observação:
as rodas de conversa sobre a produção dos próprios alunos devem

• faz a leitura e a análise das
obras de arte/reproduções;
• percebe os elementos da linguagem visual;
• estabelece relações entre as
imagens e o contexto sociocultural de produção;
• percebe as semelhanças e
diferenças entre as imagens
observadas e a produção visual própria;
• reconhece as qualidades artísticas, estéticas e históricas
presentes nas produções artísticas observadas;
• interage com os demais, trocando opiniões, e como relaciona as suas opiniões aos
juízos da crítica de arte;
• percebe e identifica formas,
matizes, materiais, densidades, superfícies, texturas,
efeitos visuais, no entorno
(urbano ou rural) e na produção visual da cultura cotidiana;
• utiliza o vocabulário adequado nas análises das
obras de arte e reproduções;
• compreende a importância
das instituições públicas e
particulares que abrigam
obras de arte, se as respeita
e reconhece como fonte de
informação e referência.

• Conhecer e identificar
as profissões e os profissionais de artes plásticas e comunicação visual, suas organizações
de produção e de agremiação e sua forma de
atuação na sociedade.

• Reconhecimento e valorização de profissões e profissionais que utilizem recursos pictóricos.
• Pesquisa e reflexão sobre a prática profissional de artistas plásticos ou artistas
gráficos, bem como de suas formas de
atuação social, refletindo sobre os objetivos concretizados em seus projetos e
sua relação com o público em diferentes
épocas e culturas.

• Arte digital;
• Bodyart: Modificação
corporal;
• Escarificação;
• Tatuagem;
• Piercings e outras;
• Publicidade,
propagando, logotipo.
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ser feitas com muito cuidado, pois
não se trata de descobrir “erros”
ou destacar “talentos”, mas possibilitar ao aluno o exercício de leitura da própria produção simbólica, em uma atitude de valorização da sua capacidade de representar.
• Situações de contato pessoal para
conhecer e entrevistar pintores,
observando suas biografias e espaços de trabalho e registrando as
suas preocupações estéticas e sociais.
• Rodas de conversa sobre as visitas realizadas a pintores, ou sobre
as pesquisas bibliográficas sobre
determinado artista ou grupo de
artistas, estimulando a reflexão
sobre as relações entre as obras
realizadas e a sua prática social
em diferentes épocas e culturas.
• Situações de elaboração de cartazes, painéis ou vídeos sobre os artistas estudados, registrando a relação entre os projetos artísticos
realizados, a postura ética de seus
produtores e o contexto sociocultural de produção.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• reconhece e percebe o papel
social que artistas plásticos e
artistas gráficos desempenharam em diferentes épocas e culturas.

34. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO – DANÇA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Investigar, experimentar, improvisar, compor
e interpretar diferentes
procedimentos e movimentos corporais e diversas
formas
de
dança.

• Improvisação de danças, utilizando movimentos, seu desenvolvimento no espaço e sua relação com os ritmos.

• Rodas de aquecimento, alongamento e sensibilização, com o sentido de preparar o corpo para a
dança, nas quais se proponha aos
alunos movimentos:
- com diferentes partes do corpo
(braços, pernas, cabeça, tronco);
- com diversos desenvolvimentos
no espaço, como correr, abaixar,
saltar, ficar parado, expandir;
- que utilizem distintos níveis (alto,
médio, baixo) e formas (reta,
curva);
- que transmitam alegria, tensão,
tristeza, liberdade etc.;
- que utilizem ritmos firmes, leves,
lentos, rápidos, controlados ou livres.
• Situações de improvisação e composição de danças em grupos, a
partir de gestos espontâneos dos
alunos.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno, respeitando as possibilidades e limites do seu próprio corpo:

• Composição, em grupo e individualmente, de diferentes formas de danças,
fazendo uso dos elementos estruturais
da dança: movimento, espaço, som/silêncio, cenário, figurino, iluminação.

• Danças populares;
• Danças indígenas;
• Diversidade corpórea ;
• Composição coreográfica.

• Reconhecimento e desenvolvimento de
atitudes de respeito às culturas das
quais os demais alunos são originários.
• Reconhecimento e estima pela própria
produção, a produção dos colegas e as
danças de diversas origens culturais.
• Interpretação de danças já existentes:
populares, tradicionais, acrianas de diversas origens culturais.
• Utilização de movimentos de diferentes
partes do corpo, espaços, níveis, formas
e ritmos, diferenciando as suas possibilidades na dança: impulsionar, flexionar,
contrair, elevar, alongar, relaxar etc.

• Situações de interpretação de
danças populares e tradicionais
do Acre como, por exemplo, xote,
xaxado e danças dos diversos grupos nativos do Acre.
• Situações de improvisação e composição de danças, a partir de
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Formas de avaliação
adequadas

• utiliza elementos estruturais
da dança, como movimento,
espaço, som/silêncio, figurino, cenário;
• reconhece as danças populares, tradicionais, indígenas,
ou criadas pelos próprios alunos;
• interagem com os colegas
em atitude de participação e
colaboração.

movimentos das danças de diversas origens vivenciadas.
• Situações de composição de danças e coreografias, a partir de danças populares e tradicionais do
Acre, experimentando a variabilidade dos seus elementos constituintes: passo, ritmo e coreografia.
• Situações de elaboração de diversas formas de registro, como desenho, escrita, fotografia, relato oral
etc., das danças acrianas praticadas, bem como das composições
dos alunos.
• Experimentar e desenvolver a percepção, fruição e análise crítica de
movimentos corporais
(tempo, peso, fluência
e espaço) e combinados/coreografias
na
apreciação da dança.

• Desenvolvimento da percepção visual,
sonora e do movimento corporal, em relação às danças criadas, interpretadas e
apreciadas.
• Apreciação e fruição de danças diversas,
sabendo identificar, descrever e analisar
criticamente movimentos do corpo e coreografias.
• Reconhecimento, nos movimentos da
dança, da expressão de sentimentos
pessoais e coletivos.
• Reconhecimento dos movimentos das
danças acrianas de origem popular, tradicional ou das comunidades nativas.

• Dança folclórica;
• Coreógrafos;
• Dançarinos;
• Expressão corporal:
• tempo;
• objeto;
• espaço e relações;
• Elementos composição cênica em dança:
• adereço
• cenário, iluminação, figurino, etc.

• Situações de apreciação de danças ao vivo ou por meio de diferentes mídias: TV, vídeo, filme.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:

• Rodas de conversa para análise
dos movimentos do corpo e coreografias de diferentes danças apreciadas, como por exemplo:

• analisa criticamente movimentos do corpo e coreografias das danças vivenciadas;

• perceber e comparar os gestos e
as coreografias do Boi-Bumbá da
Amazônia e os gestos e as coreografias do Bumba meu boi do Maranhão;
• perceber e comparar o cenário do
Boi-Bumbá da Amazônia e o cenário do Bumba meu boi do Maranhão;
• perceber e comparar a iluminação
do Boi-Bumbá da Amazônia e a iluminação do Bumba meu boi do
Maranhão;
• identificar e comparar as diferentes danças de origem popular,
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• conhece e identifica, nas
obras apreciadas, os elementos estruturais da dança:
movimento, espaço, som/silêncio, dançarino (a), figurino, cenário, iluminação.

tradicional ou das comunidades
nativas.
• situações de filmagem dos alunos
em movimento para que assistam,
analisem, discutam e comparem
com a dança de outras etnias, épocas e lugares, respeitando a própria forma de movimentar-se e o
movimento do outro.
• Observação:
• as rodas de conversa sobre a produção dos próprios alunos devem
ser feitas com muito cuidado, pois
não se trata de descobrir “erros”
ou destacar “talentos”, mas possibilitar ao aluno o exercício de leitura e percepção da própria produção simbólica, em uma atitude de
valorização da sua capacidade de
representar/interpretar.
• Conhecer e explorar as
dimensões históricas e
culturais da dança,
seus elementos constitutivos do movimento
cotidiano e do movimento dançado, seus
aspectos estéticos e
desenvolvimento das
formas da dança em
sua história tradicional
e contemporânea.

• Comparação, análise e identificação de
características dos movimentos corporais, explorando tais movimentos em seu
uso no dia a dia e da coreografia na
dança, em diferentes culturas e tempos
históricos.

• Rompimento dos estereótipos corporais;
• Danças contemporâneas nacionais e internacionais.

• Contextualização histórico-cultural de diferentes danças, estabelecendo relações entre a dança e as demais linguagens da arte (artes plásticas, visuais, teatro, arte circense, cinema).

• Situações de pesquisa de informações sobre as diferentes manifestações artísticas da dança, em diferentes fontes, como, por exemplo:

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno, respeitando as possibilidades e limites do seu próprio corpo:

• vídeos, livros, revistas, sites, jornais;

• pesquisa, em diferentes locais e mídias, informações
sobre dança, seus criadores
e intérpretes;

• acervos de bibliotecas, filmotecas,
centros culturais;
• fontes vivas de informação, como
artistas e pessoas da comunidade
na qual a escola se insere, no sentido de resgatar as memórias sobre dança.

• Pesquisa em diversos espaços e instrumentos, organizando informações sobre
a dança, seus criadores e intérpretes,
em diferentes mídias (vídeo, livros, revistas, sites, jornais etc.).

• rodas de conversa para reflexão
sobre dados históricos e sociais
pesquisados, analisando a relação
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• articula e faz associações
com as informações colhidas, elaborando um corpo de
conhecimentos
artísticos,
históricos e culturais sobre
dança;

corpo-dança em diferentes contextos.
• situações de elaboração de registros escritos, gráficos ou imagéticos, a partir dos dados das pesquisas efetuadas (cartazes, painéis,
vídeos, fotografias, desenhos, gráficos), individualmente ou em grupos.
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• identifica características dos
movimentos corporais de diversos contextos culturais;
• identifica, compara e analisa
a relação corpo-dança, em
distintas danças, quanto à
história e cultura às quais
pertencem;
• interage com os colegas, expondo seus pontos de vista,
tecendo argumentos, compreendendo e respeitando
manifestações diferentes da
sua.

35. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO – MÚSICA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Explorar, criar e expressar-se através da improvisação, composição e interpretação musicais, utilizando vozes,
sons corporais e/ou
instrumentos convencionais ou não convencionais de maneira individual, coletiva e colaborativa.

• Improvisação, utilizando sons de diferentes naturezas e procedências, quer sejam produzidos pelo próprio corpo, por
materiais sonoros ou instrumentos musicais.

• Situações de improvisação e composição, individual ou em grupo,
explorando e pesquisando as propriedades do som pesquisadas, fazendo uso de:

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:

• Composição de músicas ou sequências
sonoras a partir de ritmos e melodias
acrianas.
• Interpretação de músicas instrumentais
ou vocais, sobretudo de músicas acrianas.
• Conceituação e experimentação, nas improvisações, composições e interpretações, dos elementos musicais nas suas
formas mais básicas: intensidade e sua
dinâmica, altura e movimentos melódicos ascendentes e descendentes, escala diatônica maior e menor, tríade
maior e menor, timbres de instrumentos
e ritmos regionais acrianos.

• Sons vocais e corporais;
• Elementos dos diferentes sons: timbre,
altura, duração e intensidade;
• Classificação dos instrumentos musicais;
• Instrumentos
musicais convencionais;
• Instrumentos
musicais não convencionais.

• materiais sonoros, a partir de
sucatas e materiais diversificados,
como, por exemplo, cabaças, sementes secas, madeiras de diferentes tipos, metais etc.;
• instrumentos musicais convencionais e não convencionais;
• sons vocais e corporais.
• situações de interpretação de músicas de repertório escolhido, cantando ou tocando em grupo, utilizando as diferentes formas de
cantar pesquisadas.
• exercícios que permitam experimentar e identificar os elementos
da linguagem musical: intensidade e sua dinâmica, altura e movimentos melódicos ascendentes
e descendentes, escala diatônica
maior e menor, tríade maior e menor, timbres de instrumentos e ritmos regionais acrianos.

• Noções básicas de técnicas de emissão
vocal em duas vozes e afinação.
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Formas de avaliação
adequadas

• improvisa em música, utilizando sons de diferentes naturezas e procedências, produzidos pelo próprio corpo,
materiais sonoros ou instrumentos musicais;
• cria e compõe, em grupo, pequeno
arranjo,
música,
acompanhamento, jingle comercial, a partir da pesquisa
e exploração de diferentes
possibilidades: da voz e do
corpo, de materiais sonoros
e instrumentos musicais convencionais e não convencionais;
• interpreta, junto aos colegas,
algumas músicas do Acre, tocando e/ou cantando a duas
vozes;
• percebe e identifica elementos musicais estudados;
• identifica e organiza sequências sonoras;

• percebe e identifica as estruturas formais das músicas interpretadas.
• Perceber, identificar e
analisar diferentes estilos e obras musicais de
diversas culturas e épocas, de modo a aprimorar a capacidade de
apreciação da estética
musical.

• Apreciação, identificação, comparação e
análise de músicas de diferentes gêneros acrianos tradicionais e contemporâneos.
• Fruição de apresentações musicais e/ou
apresentações artísticas nas quais a música se faz presente.
• Apreciação musical, envolvendo reconhecimento e comparação entre alguns
compositores e intérpretes da música
acriana, com a música nacional e internacional.

• Intensidade e sua dinâmica;
• Altura e movimentos
melódicos ascendentes e descendentes;
• Timbres;
• Musicas étnicas;
• Ritmos regionais com
ênfase nas populações nativas: Ashaninka, Yawanawá, Madija, Manchineri, Jaminawá, Katukina, Kaxinawá, Shaninawá.

• Situações de fruição de apresentações musicais ao vivo, dentro e
fora da escola (praças públicas,
festas de culturas tradicionais,
festivais, shows, concertos, teatros), de música acriana.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:

• Rodas de alunos para apreciação
de músicas gravadas ou difundidas pelos meios de comunicação
(rádio, TV, discos, vídeos) de diferentes gêneros, ritmos, períodos
históricos, povos e regiões, dando
ênfase às acrianas, como por
exemplo: músicas das populações
nativas (Ashaninka, Yawanawá,
Madija, Manchineri, Jaminawá,
Katukina, Kaxinawá, Shaninawá) e
músicas de ritmos como o xote e o
xaxado.

• Relaciona as músicas com os
respectivos compositores e
intérpretes;

• Rodas de reflexão e análise dos
elementos da linguagem musical
tais como: intensidade e sua dinâmica, altura e movimentos melódicos ascendentes e descendentes,
escala diatônica maior e menor,
tríade maior e menor, timbres de
instrumentos e ritmos regionais
acrianos.
• Pesquisa e registro gráfico sobre
músicas e seus respectivos autores, em diversas fontes de pesquisa acessíveis na escola: livros,
discos, revistas, jornais, vídeos
etc.
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• Identifica algumas músicas
de diferentes gêneros, comparando-as entre si;

• Identifica os elementos estruturais da linguagem musical nas músicas apreciadas;
• Identifica o timbre dos instrumentos nas músicas apreciadas.

• Situações de escuta e observação
das atuações (performances) de
músicos nas distintas funções que
eles exercem em momentos de
apreciação musical, ao vivo ou por
meio de vídeo, TV etc.
• Explorar, identificar e
fazer uso de grafias/registro musicais convencionais e não convencionais.

• Analisar, perceber e
identificar as relações
entre uma obra musical,usos e funções na
produção e circulação,
relacionando suas práticas musicais às diferentes dimensões da
vida social, cultural,política, histórica,econômica estética e ética.

• Exploração, leitura e identificação de diferentes formas de registro musical.

• Registro dos elementos:

• Notação musical tradicional, partituras
criativas e procedimentos da música
contemporânea em trechos simples de
música.

• silêncio;
• Altura;
• Intensidade;

• Exploração e identificação de registros
de modo convencional e através de grafias inventadas pelos alunos, bem como
procedimentos e técnicas de registro em
áudio e audiovisual.

• Notação musical;

• Pesquisa sobre períodos significativos
da história da música geral, do país e do
Estado do Acre, alguns compositores e
intérpretes.

• Música Erudita no Brasil:
(décadas
20,30,40) principais
correntes até o século
XX.

• Caracterização da música de alguns povos no seu contexto histórico, cultural e
geográfico de produção.
• Estabelecimento de inter-relações com
as outras linguagens artísticas (artes
plásticas e visuais, dança, teatro da cultura acriana) e com as demais áreas do
conhecimento.

• Grafia tradicional simples convencional e
não convencional.

• Musica Popular Brasileira – principais características e compositores.

• Situação de elaboração de registro
das músicas compostas pelos próprios alunos com o uso de grafias
também de livre invenção, procurando registrar silêncio, altura, intensidade.
• Pesquisa e utilização (registro, leitura e execução) de grafia tradicional simples em clave de sol (pentagrama, notação musical) em
tempo simples de divisão por quatro com suas variações.

• faz uso, registrando, lendo e
executando, de trechos simples de grafia musical.

• Pesquisa de informações sobre diversos gêneros musicais de diversas épocas e culturas, em fontes
de registro e preservação, como
discos, fitas sonoras, fitas de vídeo, partituras musicais, encontradas em bibliotecas, filmotecas,
centros culturais ou no contato
pessoal com músicos.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:

• Reunião de pequenos grupos de
alunos para discussão e registro
gráfico que permita a identificação, caracterização e comparação
de gêneros musicais, articulando
estes conhecimentos com:

• conhece alguns dos principais compositores e intérpretes desses períodos e respectivas contribuições dos
mesmos;

• as épocas históricas e espaços geográficos do Acre;
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• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:

• compreende os aspectos gerais de alguns períodos significativos da história geral da
música, da história da música do país e do Estado do
Acre;

• reconhece música de alguns
povos, estabelecendo interrelações com o contexto histórico, cultural e geográfico.

• as contribuições de determinados
compositores e intérpretes nacionais e internacionais;
• o contexto cultural de produção,
relacionando as músicas às produções de outras linguagens da arte
acriana (pintura, escultura, dança,
teatro, literatura), notadamente
nas festas e eventos regionais.
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36. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ARTE – 8º ANO – TEATRO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Improvisar e representar, individual e coletivamente, com base em
textos dramáticos ou
outros estímulos (música, imagens, objetos,
etc) fazendo uso dos
elementos da linguagem teatral (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia),
considerando a relação
com o espectador.

• Composição desenvolvida a partir de improvisações desenvolvida a partir de jogos teatrais reconhecendo e utilizando
recursos da fala, dos gestos e do espaço
em parceria.
• Criação coletiva de pequenas cenas teatrais em parceria.
• Observação de gestos, sonoridades, ambientes, iluminações, arquiteturas, espaços e ambientes na vida cotidiana dos
alunos.
• Criação de cenas escritas, reconhecendo e organizando os recursos teatrais de diálogos, espaço cênico, cenário, iluminação, maquiagem, adereços,
sonorização.
• Pesquisa de recursos disponíveis na própria escola e na comunidade para a atividade teatral.
• Compreensão da atividade teatral como
fruto da ação coletiva e colaborativa que
envolve o desempenho de diferentes
funções.

• Rodas de aquecimento e sensibilização em que se proponha aos
alunos, com o sentido de preparar
o grupo para o jogo teatral:
• jogos de alongamento e concentração;
• jogos corporais de experimentação de movimentos e da fala;
• jogos de exploração expressiva do
corpo em relação ao espaço cênico;
• jogos teatrais que explorem a imaginação teatral, exercitando o
‘como se fosse’, criando personagens e situações de conflito entre
os personagens.
• situações de representação de cenas inventadas pelos alunos a partir de contos, mitos das comunidades indígenas, lendas e obras literárias acrianas, reinventando e
atualizando seus personagens.
• Jogos teatrais e improvisações, alternando a participação como atuantes e como plateia, ou seja,
como emissores e receptores da
comunicação teatral, procurando
ocupar espaços diversificados na
escola e identificando:
• atuantes e seus personagens;
• relação palco-plateia;

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• comporta-se em situações
de improvisação, através do
gesto, do movimento e da
voz;
• é capaz de sintetizar as observações que realiza no
mundo natural e na sua cultura em falas e gestos próprios para o jogo teatral;
• participa, cooperativamente,
na organização de uma cena
ou espetáculo teatral, identificando os diversos elementos e sua integração;
• estabelece relações de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho e com o trabalho de colegas na atividade teatral na
escola;
• escreve ou adapta roteiros a
partir da atividade de jogo;
• identifica gêneros e estilos
teatrais e os traduz nos roteiros e adaptações que realiza;
• manifesta julgamentos e desenvolve
seu
próprio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jogo simbólico;
Mímica;
Máscaras;
Construção de:
cena teatral e seus
elementos:
ator;
papel personagem;
cenário;
Roteiro;
Tipos de palco;
Teatro brasileiro.
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Formas de avaliação
adequadas

• Investigar,
apreciar,
perceber, fruir e analisar obras teatrais de diversas culturas e épocas em suas diferentes
funções teatrais.

• Fruição de espetáculos de teatro, identificando e comparando as principais características de interpretação e desvendando características e modos de construção.
• Investigação, experimentação e discussão dos limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo, levando
em consideração as diversas funções teatrais, como diretor, ator, produtor, etc.
• Reflexão sobre a produção teatral local,
da região e sobre as formas de representação teatral presentes nas mídias, relacionando com sua própria expressão e
de seus colegas.
• Expressão de opiniões, verbalmente ou
por escrito, sobre a atividade teatral,
com clareza e critérios fundamentados,
sem discriminação estética ou étnica.
• Identificação de elementos da linguagem teatral nas obras apreciadas.

• Gêneros/estilos teatrais:
• romântico;
• trágico;
• cômico;
• épico;
• dramático;
• naturalista;
• melodramático;
• musical.
• teatro
catequético
(José de Anchieta);
• formas de figurino;
• tipos de cenário.
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• roteiro ou texto teatral;
• cenário e espaço de apresentação;
• maquiagem;
• objetos de cena;
• figurino e adereços;
• trilha sonora;
• iluminação.
• representação de cenas e peças
na sala de aula ou em qualquer outro espaço da escola como o pátio,
os corredores, outras salas.
• Fruição de espetáculos de teatro,
de circo, de cultura de tradição,
fora ou dentro da escola (praças
públicas, festas de culturas tradicionais, festivais, centros culturais,
teatros) ou em formas de representação teatral veiculados pelas
mídias (novela, publicidade com
ficção etc.).
• Leitura de cenas, peças de teatro,
esquetes ou histórias em quadrinhos, identificando as principais
características da dramaturgia,
como por exemplo:
• os diálogos;
• o contexto e sua época;
• as concepções estéticas do autor
e de sua época;
• a narrativa;
• os conflitos e as soluções encontradas pelo autor;
• os estilos e gêneros (romântico,
trágico, cômico, épico, dramático,
naturalista, melodramático, farsesco, didático, musical etc.).

vocabulário, a partir da vivência dos jogos teatrais;
• articula os elementos culturais percebidos nos contos,
mitos das comunidades indígenas, lendas e obras literárias acrianas, ao escrever e
improvisar cenas teatrais.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• identifica a presença dos diversos gêneros teatrais, nos
espetáculos que assiste ou
textos que lê;
• identifica a presença de tradições do teatro, nos espetáculos que assiste e nas formas de representação teatral veiculados pelas mídias;
• identifica os elementos da
linguagem teatral nas obras
apreciadas;
• manifesta julgamentos e desenvolve seu próprio vocabulário, a partir fruição de obras
teatrais;
• interage com o julgamento
dos colegas aprofundando
sua perspectiva crítica.

• Identificar, reconhecer
e apreciar diferentes
funções exercidas pelos profissionais das artes cênicas e sua forma
de atuação na sociedade.

• Pesquisa, identificação e reconhecimento das diferentes funções desempenhadas por 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Técnico teatral:
diretor;
dramaturgo;
iluminador;
cenógrafo;
figurinista;
sonoplasta;
contra-regra.
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• reunião dos alunos para reflexão
sobre as obras apreciadas, com
espaço para emissão e confronto
de opiniões entre os colegas, observando:
• as principais características da interpretação (ritmada, expressiva,
dramática, coerente, estereotipada, improvisada, declamada, a
dicção, os gestos etc.);
• a trajetória dos personagens;
• a estruturação dramática da história;
• o projeto cênico do autor;
• o cenário;
• o figurino;
• a iluminação;
• a sonorização;
• a música de cena;
• as relações possíveis com os jogos
e exercícios de teatro criados pelos alunos.
• Encontros com profissionais de teatro de sua comunidade e de sua
região, como atores, diretores,
dramaturgos, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, sonoplastas,
contra-regras, companhias teatrais, circenses e grupos teatrais,
para conhecer seu trabalho, sua
organização profissional e suas
associações de classe.
• Reunião de pequenos grupos de
alunos para elaboração de registros gráficos ou em áudio e vídeo
sobre os encontros com profissionais de teatro.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• percebe e valoriza os diversos profissionais do teatro.
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37. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO – ARTES VISUAIS
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Analisar, experimentar
e expressar-se nas diferentes formas da linguagem visual tridimensional (como tecelagem, cerâmica, escultura, protótipos, maquete e instalação), experimentando e pesquisando suas possibilidades.

• Produção de trabalhos plásticos tridimensionais de esculturas, stabiles, móbiles, assemblages e construções, valorizando a espontaneidade, a inventividade e a maneira pessoal de se expressar.
• Finalização dos próprios projetos e acabamento adequado aos meios utilizados.
• Experimentação e utilização de diversos
tipos de materiais e meios (por exemplo,
argila, gesso, pedra, cimento, fibras,
cera, papel, papelão, metal, arame, madeira, vidro, PVC, plásticos, galhos e fibras naturais e todo tipo de materiais alternativos, orgânicos ou não e material
reaproveitável, como brinquedos e móveis velhos, objetos elétricos e eletrônicos quebrados etc.). Utilização de diversos instrumentos (por exemplo, martelo,
serrote, tesoura, estilete, esteca de modelagem, talhadeira, grosa, lima, lixa,
cola branca, cola quente, cola epóxi, durex, esparadrapo, parafusos, rebites
etc.).
• Conceituação e utilização de formas volumétricas na escultura.
• Conceituação e utilização de ritmo, harmonia, movimento, composição no espaço, equilíbrio e repetição modular na
confecção de objetos.

• Atividades semanais de produção
individual e coletiva na linguagem
tridimensional, em que o aluno
possa manifestar seus temas e assuntos de interesse, através da experimentação e pesquisa em artes
visuais.
• Situações de produção individual
e coletiva, a partir de propostas de
trabalho que tragam desafios de
exploração da linguagem tridimensional (volumes, vazios, verticalidade, horizontalidade, ocupação
do espaço, relação com o entorno).
• Situações de criação individual e
coletiva nas linguagens escolhidas, a partir de discussões que
surjam da apreciação de produtos
culturais pertinentes à temática
trabalhada, sempre evitando a cópia e a “releitura”, permitindo a incorporação de novas formas de expressão. Alguns exemplos:
• escultura individual sobre suporte
de diversos tamanhos;
• escultura coletiva com tema previamente elaborado pelos alunos, a
partir de conversa e leitura de
obras de arte na linguagem tridimensional;

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• expressa-se livremente, utilizando elementos das linguagens plástica e visual;
• escolhe seus temas de representação, elabora seus sentimentos e pensamentos;
• utiliza-se dos diversos recursos disponíveis, experimentando;
• expressa-se na linguagem
trabalhada;
• utiliza-se de dispositivos técnicos de comunicação visual;
• finaliza os próprios projetos e
dá acabamento adequado
aos meios utilizados;
• interage,
produtivamente,
com seu grupo de trabalho;
• observa seu ambiente de
vida e identifica qualidades
estéticas visuais e a forma
particular com que registra a
sua percepção.

•
•
•
•
•
•
•
•

Desenho;
Modelagem;
Escultura;
Tridimensionalidade;
Luz, volume, cor;
Plano, textura;
Graffit;
Inovação técnica e de
suportes nas formas
instituídas de arte:
• pintura, escultura, fotografia, cinema, gravura, desenho, técnica mista, arquitetura e outros.
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Formas de avaliação
adequadas

• Desenvolver a autoconfiança em seus próprios
processos de criação
de produções visuais,
dialogar com princípios
conceituais,relacionando sua produção
com a dos colegas e de
artistas da comunidade, valorizando e respeitando a diversidade
artística das várias etnias da cultura brasileira e de outras culturas.

• Reconhecimento do seu próprio desenvolvimento expressivo, a partir do confronto de seu trabalho com o dos colegas, artistas da comunidade, de outras
regiões e de outros países e épocas, sem
preconceitos.
• Observação e apreciação das produções
dos colegas, respeitando as diferentes
escolhas, formas de expressão e estilos
pessoais.
• Identificação, nas obras ou reproduções
dos colegas, dos elementos da linguagem visual e alguns procedimentos e
técnicas utilizadas.

• Símbolos;
• Paisagem urbana e rural;
• Estética do cotidiano;
• Arte moderna x arte
contemporânea;
• Interatividade do público.
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• modelagem com argila, em trios
de alunos, a partir da observação
de imagens de escultores brasileiros e estrangeiros;
• construção de stabiles com sucata
de diversos tipos de materiais, em
grupos de cinco ou seis alunos,
com o objetivo de elaborar estruturas firmes que permaneçam na posição vertical;
• construção de objetos móveis ou
móbiles;
• construção de assemblages a partir de brinquedos e objetos do cotidiano quebrados;
• escultura de formas abstratas em
gesso;
• construção de objetos, a partir de
módulos (forma padrão) em papelão ou madeira;
• maquetes de construções idealizadas pelos alunos;
• construção de protótipos de objetos idealizados pelos alunos.
• Rodas de conversa em que o aluno
possa manifestar-se, verbalmente,
com clareza e seja estimulado a
relacionar seu trabalho com o de
colegas e de artistas de sua e de
outras regiões, sem discriminação
estética ou étnica.
• Situações de elaboração de cartazes ou painéis explicativos com o
registro dos elementos da linguagem visual e alguns procedimentos e técnicas utilizadas nos trabalhos apreciados.
• Situações de elaboração de cartazes ou painéis explicativos, com

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• relaciona seus trabalhos
com os de outros alunos ou
obras de arte;
• argumenta e justifica sua interpretação sobre o próprio
trabalho, de colegas e obras
de arte;
• percebe e valoriza as diferenças culturais expressas nos
trabalhos de outros alunos
ou obras de arte.

• Apreciar, experimentar,
relacionar e valorizar,
obras e produções visuais de diferentes culturas e épocas, da arte
popular, folclórica, africana, indígena e erudita, local (em especial
brasileira), mundial e
compará-las com as
próprias produções.

• Apreciação de obras de arte e de reproduções de obras de arte da cultura local,
brasileira e de outras culturas, e da informação visual veiculada pelas mídias publicitária, televisiva e de comunicação
impressa, como revistas, jornais, cartazes, sobretudo de obras tridimensionais.
• Apreciação da produção dos demais alunos, de trabalhos de artistas e artesãos
ou do ambiente natural.
• Análise das obras observadas, identificando:
• os elementos plásticos, visuais e estéticos presentes nos trabalhos: textura,
forma, volume, composição, ritmo, harmonia, equilíbrio, modulação;
• a técnica utilizada: escultura, talha, modelagem, móbile, assemblage, construção;
• os estilos da época histórica;
• as relações entre as imagens e o contexto sociocultural de produção;
• as semelhanças e diferenças entre as
imagens observadas e a produção visual
dos alunos.
• reconhecimento das qualidades artísticas, estéticas e históricas presentes nas
produções artísticas e culturais de sua
região e de outras culturas e épocas,
identificando o projeto de seus criadores
e o contexto em que foram criados.
• Reconhecimento da importância do contato pessoal com obras e objetos artísticos nas instituições que abrigam acervos de artes visuais, bem como da sua
conservação e manutenção.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barroco;
Romantismo;
Realismo;
Neoclassicismo;
Perspectiva- figura tridimensional;
Fotografia;
Land art;
Instalação;
Arte e tecnologia.

•

•
•

•

•

•

•
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informações sobre as condições
culturais de produção das obras
observadas.
Visitas a museus, ateliês, galerias,
centros culturais, feiras, festivais,
proporcionando um contato direto,
ou por meios virtuais, com as fontes de informação e produção artística.
Rodas de conversa para apreciação de imagens de obras de arte
ou reproduções, analisando-as.
Rodas de conversa para reflexão
sobre os conteúdos apreciados,
tanto da produção dos alunos
como das obras de artistas de diversas culturas e épocas, incentivando a manifestação verbal sobre o próprio trabalho, dos colegas
e trabalhos artísticos, atentando
para:
Identificação e emprego de vocabulário adequado em relação aos
elementos e técnicas das artes
plásticas e visuais;
Valorização da visita aos acervos e
veículos que documentam trabalhos artísticos da sua e de outras
culturas;
Identificação e compreensão, nos
diferentes momentos da história
das artes plásticas e das artes visuais, das características técnicas
e estéticas utilizadas;
Identificação e compreensão da
importância da conservação da
memória de uma sociedade, representada pelos objetos, obras e
práticas de suas populações,

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• compreende os conceitos
que utiliza e sua adequação
aos elementos plásticos e visuais;
• faz a leitura e a análise das
obras de arte/reproduções;
• percebe os elementos da linguagem visual;
• estabelece relações entre as
imagens e o contexto sociocultural de produção;
• percebe as semelhanças e
diferenças entre as imagens
observadas e a produção visual própria;
• reconhece as qualidades artísticas, estéticas e históricas
presentes nas produções artísticas observadas;
• interage com os demais, trocando opiniões, e como relaciona as suas opiniões aos
juízos da crítica de arte;
• utiliza o vocabulário adequado nas análises das
obras de arte e reproduções;
• compreende a importância
das instituições públicas e
particulares que abrigam
obras de arte, se as respeita
e reconhece como fonte de
informação e referência.

• Confronto de suas próprias opiniões e
opiniões de colegas com os juízos de críticos especialistas e de historiadores da
arte.
• Utilização de vocabulário adequado nas
análises, buscando o constante esclarecimento de conceitos relativos ao projeto
e à produção de artistas.

• Conhecer, identificar e
diferenciar as categorias de artista, artesão,
produtor cultural, curador, designer, fotógrafo, entre outras,
suas organizações de
produção,
estabelecendo relações entre os
profissionais do sistema de artes visuais e
sua forma de atuação
na sociedade.

• Reconhecimento e valorização de profissões e profissionais que utilizem recursos escultóricos.
• Pesquisa e reflexão sobre a prática profissional de artistas plásticos ou artistas
gráficos, bem como de suas formas de
atuação social, refletindo sobre os objetivos concretizados em seus projetos e
sua relação com o público em diferentes
épocas e culturas.

•

•
•
•
•
•
•

Publicidade;
Design;
Computação gráfica;
Web art;
Marketing;
Anúncio e propaganda: tv, rádio, jornal.

•

•

•
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encontrados nos museus, centros
culturais ou comunitários, galerias, feiras, eventos populares ou
indígenas.
Observação:as rodas de conversa
sobre a produção dos próprios alunos devem ser feitas com muito
cuidado, pois não se trata de descobrir “erros” ou destacar “talentos”, mas possibilitar ao aluno o
exercício de leitura da própria produção simbólica, em uma atitude
de valorização da sua capacidade
de representar.
Situações de contato pessoal para
conhecer e entrevistar escultores,
observando suas biografias e espaços de trabalho e registrando as
suas preocupações estéticas e sociais.
Rodas de conversa sobre as visitas realizadas a escultores, ou sobre as pesquisas bibliográficas sobre determinado artista ou grupo
de artistas, estimulando a reflexão
sobre as relações entre as obras
realizadas e a sua prática social
em diferentes épocas e culturas.
Situações de elaboração de cartazes, painéis ou vídeos sobre os artistas estudados, registrando a relação entre os projetos artísticos
realizados, a postura ética de seus
produtores e o contexto sociocultural de produção.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• reconhece e percebe o papel
social que artistas plásticos e
artistas gráficos desempenharam em diferentes épocas e culturas.

38. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO – DANÇA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Explorar
elementos
constitutivos da dança,
improvisar, compor e
interpretar, abordando
criticamente, o desenvolvimento das diferentes formas de dança.

• Improvisação de danças, explorando movimentos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, seu
desenvolvimento no espaço e sua relação com os ritmos.
• Composição, em grupo e individualmente, de diferentes formas de danças,
fazendo uso dos elementos estruturais
da dança: movimento, espaço, som/silêncio, cenário, figurino, iluminação.
• Reconhecimento e desenvolvimento de
atitudes de respeito às culturas das
quais os demais alunos são originários.
• Reconhecimento e estima pela própria
produção, a produção dos colegas e as
danças de diversas origens culturais.
• Interpretação de danças modernas e
contemporâneas, abordando criticamente, o desenvolvimento de suas formas.
• Comparação das diferentes manifestações da dança da região, com a dança
moderna e contemporânea, compreendendo a diversidade cultural como forma
de expressão de um povo e a diversidade de formas de expressão na arte.

• Rodas de aquecimento, alongamento e sensibilização, com o sentido de preparar o corpo para a
dança, em que se proponha aos
alunos movimentos:
• com diferentes partes do corpo
(braços, pernas, cabeça, tronco);
• com diversos desenvolvimentos
no espaço, como correr, abaixar,
saltar, ficar parado, expandir;
• que utilizem distintos níveis (alto,
médio, baixo), e formas (reta,
curva);
• que transmitam alegria, tensão,
tristeza, liberdade etc.;
• que utilizem ritmos firmes, leves,
lentos, rápidos, controlados ou livres.
• Situações de composição de danças, com movimentos desenvolvidos a partir de temas, enredos,
histórias ou materiais.
• Situações de improvisação e composição de danças, a partir de movimentos das danças pesquisadas
e vivenciadas, experimentando a
variabilidade dos seus elementos
constituintes: passo, ritmo e coreografia.
• Situações de elaboração de diversas formas de registro, como

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno, respeitando as possibilidades e limites do seu próprio corpo:
• utiliza elementos estruturais
da dança, como movimento,
espaço, som/silêncio, figurino, cenário, iluminação;
• conhece as danças modernas, contemporâneas, nacionais, internacionais, ou criadas pelos próprios alunos;
• interage com os colegas em
atitude de participação e colaboração;
• identifica nas vivências corporais as diferentes manifestações culturais da dança;
• reconhece diferentes ritmos
de diferentes estilos musicais de diversas origens culturais.

• Dança livre e dança
estruturada;
• Fatores do movimento
na composição de sequência de movimentos: peso;
• espaço;
• fluência;
• tempo.
•
• 8 ações de esforço básico por Rudolf Von
Laban:
• socar;
• talhar;
• pontuar;
• sacudir;
• pressionar;
• torcer;
• deslizar;
• flutuar.
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Formas de avaliação
adequadas

• Experimentar e desenvolver a percepção, fruição e análise crítica de
movimentos e seus fatores, em ações corporais, coreografias e
apreciação da dança

• Desenvolvimento da percepção visual,
sonora e do movimento (tempo, peso,
fluência e espaço) corporal, em relação
às danças criadas, interpretadas e apreciadas.
• Interesse por assistir e apreciar danças
coletivas e danças em pares, sabendo
identificar, descrever e analisar criticamente movimentos do corpo e coreografias.
• Experimentação de movimentos de diferentes partes do corpo, espaços, níveis,
formas e ritmos, diferenciando as suas
possibilidades na dança: impulsionar,
flexionar, contrair, elevar, alongar e relaxar etc.
• Reconhecimento dos padrões rítmicos e
melódicos nos diferentes estilos musicais, utilizando-os na criação e vivências
de coreografias individuais e coletivas.

• Danças
populares:
marujada;
• carimbó;
• Festivais indígenas:
MaririYanawa;
• Festa Huni-kuin;
• Danças modernas.

•
•

•

•

•

•

•
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desenho, escrita, fotografia, relato
oral etc., das danças acrianas praticadas bem como das composições dos alunos.
Situações de apreciação de danças ao vivo ou por meio de diferentes mídias: TV, vídeo, filme etc.
Rodas de conversa para análise
dos movimentos do corpo e coreografias de diferentes danças apreciadas, como por exemplo:
perceber e comparar os gestos e
coreografias de danças populares
e tradicionais, conhecidas previamente e os gestos e coreografias
de danças modernas e contemporâneas apreciadas;
perceber e comparar o cenário de
danças populares e tradicionais
conhecidas previamente e o cenário de danças modernas e contemporâneas apreciadas;
Perceber e comparar a iluminação
de danças populares e tradicionais, conhecidas previamente e a
iluminação de danças modernas e
contemporâneas apreciadas;
Identificar e comparar danças coletivas e as danças em pares, percebendo as diferenças entre danças tradicionais, populares, indígenas e as danças modernas e contemporâneas.
Situações de filmagem dos alunos
em movimento para que assistam,
analisem, discutam e comparem
com a dança de outras etnias, épocas e lugares, respeitando a

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• analisa criticamente movimentos do corpo e coreografias das danças vivenciadas;
• conhece e identifica, nas
obras apreciadas, os elementos estruturais da dança:
movimento, espaço, som/silêncio, dançarino (a), figurino, cenário, iluminação;
• identifica e valoriza as diferenças culturais e sociais nas
danças apreciadas.

•

• Conhecer e discutir as
dimensões históricas e
culturais da dança e
seus aspectos estéticos, através de experiências pessoais e coletivas em dança e saber
distinguir, nos diversos
contextos, as características da relação
corpo-dança.

• Comparação, análise e identificação de
características dos movimentos corporais e da coreografia na dança, em diferentes culturas e tempos históricos.
• Contextualização histórica- cultural de
diferentes danças, estabelecendo relações entre a dança e outros contextos e
as demais linguagens da arte (artes plásticas, visuais, teatro, arte circense, cinema), problematizando e discutindo estereótipos e preconceitos.
• Pesquisa em diversos espaços e instrumentos, organizando informações sobre
a dança, seus criadores e intérpretes.

• Distinção entre danças de cunho sagrado/religiosas e folclóricas;
• Danças e épocas históricas;
• Obras, coreógrafos e
musicas
coreografada;
• Isadora Duncan;
• Martha Grahan;
• Pina Baush, etc.

•

•
•
•

•

•
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própria forma de movimentar-se e
o movimento do outro.
Observação: As rodas de conversa
sobre a produção dos próprios alunos devem ser feitas com muito
cuidado, pois não se trata de descobrir “erros” ou destacar “talentos”, mas possibilitar ao aluno o
exercício de leitura e percepção da
própria produção simbólica, em
uma atitude de valorização da sua
capacidade de representar/interpretar.
Pesquisa de informações sobre as
diferentes manifestações artísticas em dança em diferentes fontes, como, por exemplo:
vídeos, livros, revistas, sites, jornais;
acervos de bibliotecas, filmotecas,
centros culturais;
fontes vivas de informação, como
artistas e pessoas da comunidade
na qual a escola se insere, no sentido de resgatar as memórias sobre dança.
rodas de conversa para reflexão
sobre dados históricos e sociais
pesquisados, analisando a relação
corpo-dança, em diferentes contextos.
situações de elaboração de registros escritos, gráficos ou imagéticos, a partir dos dados das pesquisas efetuadas (cartazes, painéis,
vídeos, fotografias, desenhos, gráficos etc.), individualmente ou em
grupos.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno, respeitando as possibilidades e limites do seu próprio corpo:
• pesquisa, em diferentes locais e mídias, informações
sobre dança, seus criadores
e intérpretes;
• articula e faz associações
com as informações colhidas, elaborando um corpo de
conhecimentos
artísticos,
históricos e culturais sobre
dança;
• identifica características dos
movimentos corporais de diversos contextos culturais;
• identifica, compara e analisa
a relação corpo-dança, em
distintas danças, quanto à
história e cultura às quais
pertencem;
• interage com os colegas, expondo seus pontos de vista,
tecendo
argumentos,

compreendendo e respeitando manifestações diferentes da sua.
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39. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO – MÚSICA
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Explorar, criar e expressar-se através da improvisação, composição e interpretação musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.

• Improvisação e criação de arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando e explorando sons de diferentes
naturezas e procedências, quer sejam
produzidos pelo próprio corpo, instrumentos musicais produzidos pelos próprios alunos.
• Composição de músicas ou sequências
sonoras, a partir de pesquisa de música
instrumental, brasileira ou internacional.
• Interpretação de músicas instrumentais
ou vocais, sobretudo de música brasileira e internacional.
• Conceituação e experimentação, nas improvisações, composições e interpretações, dos elementos musicais nas suas
formas mais básicas: intensidade e sua
dinâmica, altura e movimentos melódicos ascendentes e descendentes, escala diatônica maior e menor, tríade
maior e menor, timbres de instrumentos
fabricados pelos próprios alunos de maneira individual, coletiva e colaborativa,
simultaneidade sonora e noções simples
de harmonia. Noções básicas de arranjo
musical.
• Noções básicas de arranjo musical.

• Situações de improvisação e composição, individual ou em grupo,
explorando e pesquisando as diversas possibilidades de utilização
de instrumentos sonoros, construídos pelos alunos, a partir de sucatas e materiais diversificados,
como, por exemplo, cabaças, sementes secas, madeiras de diferentes tipos, metais etc.
• Situações de interpretação de músicas de repertório escolhido, cantando ou tocando em grupo.
• Exercícios que permitam experimentar e identificar os elementos
da linguagem musical tais como:
intensidade e sua dinâmica, altura
e movimentos melódicos ascendentes e descendentes, escala diatônica maior e menor, tríade
maior e menor, timbres de instrumentos fabricados pelos próprios
alunos, simultaneidade sonora e
noções simples de harmonia.
• Situações de realização de arranjos instrumentais para as músicas
do repertório escolhidas.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• improvisa em música, utilizando sons de diferentes naturezas e procedências, produzidos pelo próprio corpo,
materiais sonoros ou instrumentos musicais;
• cria e compõe, em grupo, pequeno
arranjo,
música,
acompanhamento, jingle comercial, a partir da pesquisa
e exploração de diferentes
possibilidades materiais sonoros e instrumentos musicais não convencionais;
• interpreta
instrumentalmente junto aos colegas algumas músicas compostas
pelos próprios alunos;
• percebe e identifica elementos musicais estudados.
• identifica e organiza sequências sonoras;
• Percebe e identifica as estruturas formais das músicas interpretadas.

• Formação de repertório;
• Samba: história e diversos estilos;
• Interpretação vocal e
instrumental.
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Formas de avaliação
adequadas

• Explorar, analisar e
construir instrumentos
sonoros/musicais, convencionais ou não convencionais, (criados pelos próprios alunos), reconhecendo timbres e
características diversas.

• Pesquisa, análise de materiais sonoros
em práticas de composição/criação,
execução e apreciação musical. Construção de instrumentos musicais como os
utilizados nas culturas de tradição, na
própria comunidade escolar, instrumentos inventados por pesquisadores ou instrumentos inventados pelos próprios alunos.
• Pesquisa de fontes sonoras que possam
ser aproveitadas para a construção de
instrumentos.
• Pesquisa de instrumentos regionais produzidos por artesãos acrianos ou de comunidades indígenas.
• Conceituação e experimentação das formas básicas de produção sonora, como,
por exemplo, tubo sonoro, corda sonora,
peles e outros instrumentos de percussão.

• A música e a percussão:
• no Brasil e no mundo;
• diferentes tempos e
espaços;
• A música e os instrumentos.

• Explorar, identificar e
fazer uso de registro
musical/grafias musicais, convencionais e
não convencionais.

• Leitura e registro de trechos simples de
música contemporânea, grafados de
modo convencional ou através de grafias
inventadas pelos alunos.
• Identificação de diferentes formas de registro – Notação musical tradicional, explorando partituras criativas e procedimentos da música contemporânea, procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual.

• Ritmos e movimentos
musicais;
• Registro gráfico tradicional e alternativo:
pulos, ritmo, andamento, dinâmica e
forma em roteiro sonoro;
• Formação de repertório.

• Apreciar,
identificar,
fruir e analisar diferentes estilos e obras

• Apreciação, identificação, comparação e
análise de músicas de diferentes

• Gênero: Erudito, popular e eletrônico;
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• Oficinas de construção de instrumentos musicais, a partir de pesquisa na comunidade escolar sobre instrumentos utilizados em
manifestações de culturas de tradição, como, por exemplo: tambor,
flauta, pandeiro, zabumba etc.
• Oficinas de construção de instrumentos musicais, a partir de pesquisa de instrumentos não convencionais, com materiais como
tubos de PVC, vidro, fibras etc.
• Situações de construção de objetos artístico-sonoros, em trabalho
conjunto de Artes Visuais e Música.
• Pesquisa em diversas fontes (Internet, discos, vídeos etc.) sobre
músicos inventores/construtores
de instrumentos, como por exemplo:
• W. Smetak, suíço que morou na
Bahia;
• Grupo Uakti de Belo Horizonte;
• Fernando Sardo de São Paulo.
• Situação de elaboração de registro
das músicas compostas pelos próprios alunos, com o uso de grafias,
também de livre invenção, procurando registrar silêncio, altura, intensidade.
• Pesquisa e utilização (registro, leitura e execução) de grafia tradicional simples (pentagrama, notação
musical) e notação contemporânea.
• Situações de fruição de apresentações musicais ao vivo, dentro e
fora da escola (praças públicas,

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• constrói instrumentos musicais inventados por ele
mesmo e também instrumentos musicais feitos, a
partir do aprendizado sobre
como se fazem instrumentos
musicais de culturas de tradição.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• faz uso, registrando, lendo e
executando, de trechos simples de grafia musical tradicional.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:

musicais de diversas
culturas e épocas.

gêneros, compositores e intérpretes,
contextualizando-os no tempo e no espaço.
• Fruição de apresentações musicais e/ou
apresentações artísticas nas quais a música se faz presente, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
• Apreciação musical, envolvendo reconhecimento e comparação entre alguns
compositores e intérpretes da música
nacional e internacional, popular e erudita.

• Samba: história e diversos estilos;
• Música popular brasileira - anos 50 até dias
atuais;
• Rock Nacional;
• Música contemporânea.

•

•
•
•

•

•
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festas de culturas tradicionais, festivais, shows, concertos, teatros),
quer sejam de música regional, nacional ou internacional.
Rodas de alunos para apreciação
de músicas gravadas ou difundidas pelos meios de comunicação
(rádio, TV, discos, vídeos) de diferentes gêneros, ritmos, períodos
históricos, povos e regiões. Alguns
exemplos:
rap, rock, mangue beat, pagode,
xote, baião, reggae, jazz, choro,
samba;
gêneros musicais vocal, instrumental, sacro/religioso, popular
ou da chamada “música erudita”.
Rodas de reflexão e análise dos
elementos da linguagem musical
tais como: intensidade e sua dinâmica, altura e movimentos melódicos ascendentes e descendentes,
escala diatônica maior e menor,
tríade maior e menor, timbres de
instrumentos fabricados pelos próprios alunos, simultaneidade sonora e noções simples de harmonia.
Pesquisa e registro gráfico sobre
músicas e seus respectivos autores, em diversas fontes de pesquisa, acessíveis na escola: livros,
discos, revistas, jornais, vídeos
etc.
Situações de escuta e observação
das atuações (performances) de
músicos nas distintas funções que
eles exercem (como os músicos da
Orquestra Filarmônica do Acre) em

• identifica algumas músicas
de diferentes gêneros, comparando-as entre si;
• relaciona as músicas com os
respectivos compositores e
intérpretes;
• identifica os elementos estruturais da linguagem musical nas músicas apreciadas;
• identifica os elementos da
linguagem musical pesquisados.

• Perceber, identificar e
relacionar as práticas
artísticas, suas relações
entre
uma
obra/produção musical, seu contexto cultural, estético, ético, histórico e geográfico.

• Pesquisa sobre períodos significativos
da história da música geral, do país e do
Estado do Acre, alguns compositores e
intérpretes.
• Caracterização da música de alguns povos, no seu contexto histórico, cultural e
geográfico de produção.
• Estabelecimento de inter-relações com
as outras linguagens artísticas (artes
plásticas e visuais, dança, teatro) e com
as demais áreas do conhecimento.

• Manifestações da Cultura Popular: principais festas religiosas;
• Festivais regionais.

•

•

•
•
•

• Explorar, identificar e
compreender diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música, as diferentes funções e conhecimento musical, exercidos pelos músicos e
sua forma de atuação
na
sociedade.

• Pesquisa, análise crítica, identificação e
compreensão das diferentes funções desempenhadas por músicos na sociedade
(cantor, instrumentista, regente, compositor, arranjador e outros).
• Explorando conhecimentos sobre as influências do mercado cultural na produção musical no país.

• Os grandes festivais –
principais compositores e canções que
marcaram época, articulação.
• Indústria cultural.
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•

•

momentos de apreciação musical,
ao vivo ou por meio de vídeo, TV
etc.
Pesquisa de informações sobre diversos gêneros musicais de diversas épocas e culturas, em fontes
de registro e preservação, como
discos, fitas sonoras, fitas de vídeo, partituras musicais, encontradas em bibliotecas, filmotecas,
centros culturais ou no contato
pessoal com músicos.
Reunião de pequenos grupos de
alunos para discussão e registro
gráfico que permita a identificação, caracterização e comparação
de gêneros musicais, articulando
estes conhecimentos com:
as épocas históricas e espaços geográficos;
as contribuições de determinados
compositores e intérpretes nacionais e internacionais;
O contexto cultural da época, mais
especificamente no que diz respeito à produção de outras linguagens da arte (pintura, escultura,
dança, teatro, literatura).
Encontros com músicos profissionais em estúdios, oficinas ou na
escola, conhecendo as várias funções profissionais que um músico
pode exercer.
Reunião de pequenos grupos de
alunos para elaboração de registros gráficos ou em áudio e vídeo
sobre os encontros com músicos
profissionais.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• compreende os aspectos gerais de alguns períodos significativos da história geral da
música, da história da música do país e do Estado do
Acre;
• conhece alguns dos principais compositores e intérpretes desses períodos e respectivas contribuições dos
mesmos;
• reconhece música de alguns
povos, estabelecendo interrelações com o contexto histórico, cultural e geográfico.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• analisa as recíprocas influências entre as mídias (rádio,
TV, revistas) e o público adolescente e jovem, no que diz
respeito à música;
• discute e manifesta opinião
própria sobre usos, funções

• Leitura e discussão de críticas musicais.
• Rodas de alunos para discutir e refletir sobre o mercado cultural, os
usos e funções da música na atualidade.
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e mercado da música na atualidade.

40. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO – TEATRO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Improvisar e representar, individual e coletivamente, processos cênicos, fazendo uso dos
elementos da linguagem teatral.

• Composição, através de improvisações e
a processos cênicos com base em textos dramáticos, jogos teatrais ou outros
estímulos (música, imagens, objetos
etc.), considerando a relação com o espectador.
• Criação coletiva de pequenas cenas teatrais em parceria.
• Observação de gestos, sonoridades, ambientes, iluminações, arquiteturas, espaços e ambientes na vida cotidiana dos
alunos.
• Criação de cenas escritas, reconhecendo e organizando os recursos teatrais de diálogos, espaço cênico, cenário, iluminação, maquiagem, adereços,
sonorização. Pesquisa de recursos, disponíveis na própria escola e na comunidade, para a atividade teatral.
• Compreensão da atividade teatral como
fruto da ação coletiva e colaborativa, que
envolve o desempenho de diferentes
funções.

• Jogos teatrais e improvisações, alternando a participação como atuantes e como plateia, ou seja,
como emissores e receptores da
comunicação teatral, procurando
ocupar espaços diversificados na
escola e identificando:
• atuantes e seus personagens;
• relação palco-plateia;
• roteiro ou texto teatral;
• cenário e espaço de apresentação;
• maquiagem;
• objetos de cena;
• figurino e adereços;
• trilha sonora;
• iluminação.
• Reunião de pequenos grupos de
alunos para a criação ou adaptação de cenas (de contos, de crônicas, de notícias, de poemas), encenando-as como exercícios de
palco.
• Representação de cenas e peças,
na sala de aula ou em qualquer outro espaço da escola como o pátio,
os corredores, outras salas.
• Organização de subgrupos no
grupo-classe responsáveis pela realização de diferentes tarefas da
criação teatral: improvisação,

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• comporta-se em situações
de improvisação, através do
gesto, do movimento e da
voz;
• é capaz de sintetizar as observações que realiza no
mundo natural e na sua cultura em falas e gestos próprios para o jogo teatral;
• participa cooperativamente
na organização de uma cena
ou espetáculo teatral, identificando os diversos elementos e sua integração;
• escreve ou adapta roteiros, a
partir das atividades de jogo;
• identifica gêneros e estilos
teatrais e os traduz nos roteiros e adaptações que realiza;
• estabelece relações de respeito, compromisso e reciprocidade, com o próprio trabalho e com o trabalho de colegas na atividade teatral, na
escola.
• Reconhece a prática do teatro como tarefa coletiva de

• Teatro Moderno e
Contemporâneo;
• Peça teatral: texto;
• Dramatização;
• Cenário;
• Figurino;
• Recursos audiovisuais.
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Formas de avaliação
adequadas

• Apreciar, perceber, reconhecer, fruir e analisar obras teatrais de diversos artistas e grupos
de teatro brasileiros e
estrangeiros de diferentes culturas e épocas.

• Reconhecimento e fruição de espetáculos de teatro, identificando e comparando as principais características de interpretação e desvendando suas características e modos de construção, criação, produção, divulgação, circulação e
organização da atuação profissional em
teatro.
• Reflexão sobre a produção teatral local,
da região e sobre as formas de representação teatral presentes nas mídias, relacionando com sua própria expressão e
de seus colegas.
• Expressão de opiniões, verbalmente ou
por escrito, sobre a atividade teatral,
com clareza e critérios fundamentados,
sem discriminação estética ou étnica.
• Identificação de elementos da linguagem teatral nas obras apreciadas.

•
•
•
•

Melodrama circense;
Farsa;
Espetáculo Didático;
A composição do texto
dramático:
prólogo,
cenas, atos e epílogo;
• Exercitação cênica a
partir da: Mímica
• pantomima, bonecos
máscaras sombra formas animadas.
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cenários, figurinos, maquiagem,
iluminação, produção, divulgação
(cartazes, filipetas, faixas, convites
etc.) das produções realizadas,
com recursos obtidos na própria
escola.

desenvolvimento da solidariedade social;
• Manifesta julgamentos e desenvolve seu próprio vocabulário, a partir da vivência dos
jogos teatrais.

• Fruição de espetáculos de teatro,
de circo, de cultura de tradição,
fora ou dentro da escola (praças
públicas, festas de culturas tradicionais, festivais, centros culturais,
teatros) ou em formas de representação teatral veiculados pelas
mídias (novela, publicidade com
ficção etc.).
• Leitura de cenas, peças de teatro,
esquetes ou histórias em quadrinhos, identificando as principais
características da dramaturgia,
como por exemplo:
• os diálogos;
• o contexto e sua época;
• as concepções estéticas do autor
e de sua época;
• a narrativa;
• os conflitos e as soluções encontradas pelo autor;
• os estilos e gêneros (romântico,
trágico, cômico, épico, dramático,
naturalista, melodramático, farsesco, didático, musical etc.).
• Reunião dos alunos para reflexão
sobre as obras apreciadas, com
espaço para emissão e confronto
de opiniões entre os colegas, observando:
• as principais características da interpretação (ritmada, expressiva,

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• identifica a presença dos diversos gêneros teatrais nos
espetáculos que assiste ou
textos que lê;
• identifica a presença de tradições do teatro nos espetáculos que assiste e nas formas de representação teatral veiculados pelas mídias;
• identifica os elementos da
linguagem teatral nas obras
apreciadas;
• manifesta julgamentos e desenvolve seu próprio vocabulário, a partir da fruição de
obras teatrais;
• Interage com o julgamento
dos colegas, aprofundando
sua perspectiva crítica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Identificar, analisar e
compreender os diferentes estilos cênicos,
diferentes momentos
da história do teatro
mundial de regiões e
épocas variadas, de
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.

• Pesquisa sobre períodos significativos
da história do teatro da região, do Estado
do Acre, do teatro nacional e internacional, bem como de autores, diretores e
atores.
• Caracterização do teatro de alguns povos no seu contexto histórico, cultural e
geográfico de produção.
• Estabelecimento de inter-relações com
as outras linguagens artísticas (artes
plásticas e visuais, dança, música) e
com as demais áreas do conhecimento.
• Valorização das fontes de preservação
da memória, os acervos e os arquivos da
produção teatral local e nacional, contextualizando-os no tempo e no espaço.

• Evolução do Teatro
(da antiguidade à contemporaneidade);
• Arte grupal;
• Performance.

•

•
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dramática, coerente, estereotipada, improvisada, declamada, a
dicção, os gestos etc.);
A trajetória dos personagens;
A estruturação dramática da história;
O projeto cênico do autor;
O cenário;
O figurino;
A iluminação;
A sonorização;
A música de cena;
As relações possíveis com os jogos
e exercícios de teatro criados pelos alunos.
Leitura de críticas e notícias sobre
os espetáculos assistidos, procurando confrontar as opiniões dos
autores com as suas e de seus colegas.
Pesquisa de informações sobre diversos gêneros dramáticos de diversas épocas e culturas, grupos e
companhias de teatro, atores e
atrizes da comunidade, da região,
de nosso e de outros países, em
fontes de registro e preservação
(livros, revistas, jornais, registros
de áudio e vídeo etc.) encontrados
em bibliotecas, filmotecas, centros
culturais ou no contato pessoal
com profissionais do teatro.
Reunião de pequenos grupos de
alunos para discussão e registro
gráfico que permita a identificação, caracterização e comparação
de gêneros teatrais, articulando
estes conhecimentos com:

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• emite julgamentos próprios,
fundamentados na observação, na pesquisa e no conhecimento da história e estética do teatro;
• identifica momentos da história do teatro, relacionando
com os aspectos culturais de
cada época;
• reconhece a importância de
seus registros e anotações
em relação à memória da atividade teatral;
• reconhece o direito à preservação da própria e das demais culturas;

• Investigar, identificar e
compreender diferentes funções exercidas
pelos profissionais das
artes cênicas e sua
forma de atuação na
sociedade.

• Pesquisa, identificação, compreensão e
experimentação das diferentes funções
(dramaturgo, ator/atriz, diretor (a), ensaiador (a), cenógrafo (a), iluminador (a),
figurinista, aderecista, sonoplasta, maquiador (a), contra-regra, produtor) desempenhadas por profissionais de teatro na sociedade, discutindo os limites e
desafios do trabalho coletivo e colaborativo.

• Principais grupos brasileiros de teatro;
• Principais grupos de
teatro do Estado.
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• hábitos, crenças, religiosidades,
mitologias presentes nas obras estudadas;
• as épocas históricas e espaços geográficos;
• as contribuições de determinados
autores, encenadores, intérpretes,
cenógrafos nacionais e internacionais;
• o contexto cultural da época, mais
especificamente no que diz respeito à produção de outras linguagens da arte (pintura, escultura,
dança, música, literatura).
• Encontros com profissionais de teatro de sua comunidade e de sua
região, como atores, diretores,
dramaturgos, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, sonoplastas,
contra-regras, companhias teatrais, circenses e grupos teatrais,
para conhecer seu trabalho, sua
organização profissional e suas
associações de classe.
• Reunião de pequenos grupos de
alunos para elaboração de registros gráficos, ou em áudio e vídeo,
sobre os encontros com profissionais de teatro.

• percebe a necessidade e importância da pesquisa de
fontes de documentação do
teatro em arquivos e bibliotecas.

• Propostas que permitam
identificar e compreender
como e se o aluno:
• percebe e valoriza os diversos profissionais do teatro.
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1. REFLEXÕES SOBRE CIÊNCIAS
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada no ano de 2017, propõe para o ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental (anos
iniciais e finais), como um de seus princípios básicos, o desenvolvimento do Letramento Científico e que os estudantes desenvolvam habilidades, a partir de
procedimentos investigativos, compreendendo a natureza da Ciência como produto de uma construção histórica, social, cultural e humana (BRASIL, 2017).
A estrutura conceitual da BNCC de Ciências da Natureza para todo o Ensino Fundamental está ancorada na proposição de uma educação em Ciência
que proporcione ao educando o desenvolvimento do letramento científico, o que exige as competências para: 1. Explicar fenômenos cientiﬁcamente: reconhecer, oferecer e avaliar explicações para fenômenos naturais e tecnológicos; 2. Avaliar e planejar investigações cientíﬁcas: descrever e avaliar investigações
cientíﬁcas e propor formas de abordar questões cientiﬁcamente; 3. Interpretar dados e evidências cientiﬁcamente: analisar e avaliar os dados, aﬁrmações e
argumentos, tirando conclusões cientíﬁcas apropriadas.
Portanto, segundo a BNCC, esse desenvolvimento do letramento científico envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social
e tecnológico), e também de transformá-lo, com base nos aportes teóricos e processuais das ciências.
Essa capacidade de compreensão e interpretação do mundo está diretamente relacionada com o desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade atual e deve avaliar riscos e benefícios do uso das diferentes tecnologias, pois o mesmo desenvolvimento científico e tecnológico que resulta em novos
ou melhores produtos e serviços, como por exemplo, máquinas e motores automatizados, alimentos, medicamentos, combustíveis, entre outros, também
pode promover desequilíbrios na natureza e na sociedade. (BRASIL, 2017).
Dessa forma, segundo a BNCC, espera-se que os estudantes tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e
intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. Os conteúdos de Ciências da Natureza oferecem, portanto, conhecimentos e instrumentos que fundamentam a participação mais responsável na vida social e política.
Considerando que a produção científica é dinâmica, o conhecimento produzido é constantemente transformado e se encontra disponível em livros,
revistas, documentários e internet, cabendo um papel importante à educação científica escolar: desenvolver competências que permitam a pesquisa, a compreensão e a troca de informações, além do aprendizado permanente.
A partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular pelo Conselho Nacional de Educação, e seguindo orientações do Ministério da Educação,
a Secretaria de Estado de Educação do Acre - SEE, compôs uma equipe técnica de redatores, formada por Assessores Pedagógicos das redes Estadual e
Municipal de Ensino, assim como profissionais de outras instituições, para reorganizar o seu documento curricular para o Ensino Fundamental.
A equipe de redatores da SEE/AC, do componente Ciências, realizou um estudo da BNCC para a disciplina de Ciências do Ensino Fundamental, comparou com a Orientação Curricular estadual vigente (ACRE, 2009; ACRE, 2010a), e avaliou que, de modo geral, as competências específicas para o componente Ciências, previstas na BNCC, já estão contempladas na Orientação Curricular da SEE e, portanto, não estão sendo propostas grandes modificações na
atual estrutura do documento, mas algumas inserções de abordagens de conteúdos propostos pela BNCC, que não estavam contemplados.
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2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
O termo Letramento Cientifico passou a ser usado com mais frequência nas últimas décadas em propostas para o ensino das Ciências da Natureza
da educação básica, procurando destacar a importância do conhecimento a ser construído, seguindo princípios da metodologia cientifica. “Assim como o
letramento é o uso da escrita em práticas sociais, o letramento científico envolve não apenas o conhecimento sobre a Ciência e a tecnologia, mas especialmente sua inter-relação com a sociedade. ” (Cunha R. B., 2018). O mesmo autor, ao discutir as características do letramento cientifico, enfatiza a necessidade
de respeito ao conhecimento do outro, pois a Ciência é um produto cultural da humanidade e é preciso a valorização do conhecimento tradicional.
A discussão sobre Letramento Científico também tem ganhado destaque na análise dos resultados de avaliações externas que têm aferido sistemas
de ensino. Segundo dados da última avaliação do Pisa, o mais importante exame educacional do mundo, elaborado a cada três anos pela Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com o intuito de aferir a qualidade, equidade e eficiência dos sistemas escolares, e que avalia Língua
Portuguesa, Matemática e Ciências, apresentados em BRASIL(2016), no ano de 2015, os alunos brasileiros ficaram nas últimas posições do ranking.
Pesquisas como a de Zompeiro, et al. (2016), têm enfatizado a necessidade de que os professores promovam em suas aulas discussões e práticas
que possibilitem aos estudantes o desenvolvimento de habilidades de raciocínio e conheçam procedimentos das Ciências Naturais, em um mundo em constante transformação, rompendo um ensino memorístico, sem a preocupação de que os estudantes desenvolvam habilidades cognitivas e competências.
Além disso, um outro aspecto importante para promoção de novas práticas nas aulas de Ciências, como apontado em MINAS GERAIS (2011),
diz respeito à proposta de ensino por investigação, destacada por vários autores, onde as atividades de caráter investigativo estão relacionadas com o uso de
situações problema, que orientarão o processo de investigação, onde o professor atua como guia e orientador das atividades, contribuindo para a investigação,
explicações teóricas, discussão e a argumentação entre os estudantes, para tanto, a proposta de ensino introduz conceitos e promove a sistematização do
conhecimento.
Para Zabala (1998), o professor deve ter uma capacidade reflexiva constante como avaliação do seu trabalho e num processo de ensino e aprendizagem onde os conteúdos assumem o papel de envolver todas as dimensões da pessoa, caracterizando as seguintes tipologias de aprendizagem: factual e
conceitual (o que se deve aprender?); procedimental (o que se deve fazer?); e atitudinal (como se deve ser?).
Nesse contexto, Pozzo & Goméz Crespo (2009), ao discutirem as dificuldades de aprendizagem no ensino de Ciências, destacam a importância do
ensino de conteúdos procedimentais, que devem ocupar “papel de destaque” nas aulas de Ciências:
O desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio científico” e de “habilidades experimentais e de resolução de problemas” vai requerer que os conteúdos procedimentais ocupem um lugar relevante no ensino das ciências, e teriam como objetivo não só transmitir aos alunos os saberes científicos, mas também torná-los partícipes,
na medida do possível, dos próprios processos de construção e apropriação do conhecimento científico, o que envolve, também, superar limitações específicas no aprendizado tanto de técnicas ou destrezas como, principalmente, de estratégias de pensamento e aprendizagem. (POZZO & CRESPO, 2009, p.27).

Esses aspectos são aliados às boas aulas de Ciências. O interesse deveria ser o princípio e objeto permanente de avaliação das aulas de ciências,
pois o envolvimento da classe em relação aos temas e métodos propostos dão pistas importantes da adequação à classe e compõem o replanejamento,
quando necessário. Pelizzari et al. (2002), ao discutirem a teoria de aprendizagem significativa de Ausubel, destacam que a aprendizagem é muito mais
significativa, à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento do aluno e adquire significado para ele, a partir da relação com seu
conhecimento prévio.
De acordo com a BNCC, a integração entre os componentes de uma mesma área do conhecimento e entre as diferentes áreas é estabelecida ainda,
pelos temas integradores, que dizem respeito às questões que atravessam as experiências dos sujeitos em seus contextos de vida e atuação e que, portanto,
258

intervêm em seus processos de construção de identidade e no modo como interagem com outros sujeitos, posicionando-se ética e criticamente no que dizem
respeito a essas interações.
Nesta proposta de currículo, são indicados como conteúdos os conhecimentos científicos necessários para ampliar a compreensão de questões relacionadas ao meio ambiente, saúde, sexualidade, ética, pluralidade cultural, trabalho e consumo – e outros que, eventualmente, traduzam especificidade de
nível local. A contribuição desse tipo de conteúdo naturalmente será maior, quando houver uma relação mais direta entre os conhecimentos disciplinares das
Ciências Naturais e os respectivos temas. Neste sentido, é importante ressaltar que nenhuma dessas questões amplas, que se constituem em temas transversais, pode ser satisfatoriamente abordada em um único componente curricular, porque a abordagem disciplinar não dá conta da complexidade de nenhuma
delas.

3. PARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
O presente documento orientador contempla o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, previstos na BNCC, acrescidos de conteúdos complementares, e integrados àqueles da BNCC, respeitando características
regionais e locais da sociedade acreana.
É importante salientar que estamos num Estado de grande potencial para estudo das Ciências da Natureza, pois a biodiversidade do Acre, caracterizada por diferentes paisagens naturais, inseridas no ambiente da floresta tropical amazônica, conforme assinalado em Acre (2010b), e essa diversidade,
aliada ao processo histórico de formação do território acreano, possibilita inúmeras abordagens para compreensões e “leituras de mundo” do ambiente que
o aluno vive, o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre questões locais e globais e desenvolvimento de habilidades com base em procedimentos
investigativos e reconhecendo a evolução histórica da Ciência.
Nesse contexto, ao abordar conteúdos relacionados aos diferentes grupos de seres vivos, por exemplo, é proposto a caracterização de espécies de
animais e plantas típicas das nossas florestas, que representam a rica biodiversidade do território acreano, a discussão sobre ações humanas que ameaçam
esse patrimônio natural e a importância de sua conservação. Da mesma forma, no estudo sobre doenças veiculadas pela água e pelo solo, por exemplo,
orienta-se a abordagem das doenças típicas da nossa região que estão relacionadas, dentre outros fatores, às condições climáticas da região, situação da
atual estrutura de saneamento básico do Estado do Acre e outros aspectos sócio-econômicos e culturais envolvidos.
Além dessa contextualização aos conteúdos gerais essenciais, foram acrescidos outros considerados importantes para complementá-los. Por exemplo,
para os anos finais, a BNCC propõe apenas alguns sistemas do corpo humano para serem estudados nesta etapa – sistemas nervoso, endócrino, reprodutor
e musculoesquelético. Neste currículo foram acrescidos os sistemas digestório, respiratório, circulatório, entre outros.
Nos anos iniciais foram inseridos conteúdos relativos à capacidade “Comunicar de modo oral, escrito e através de desenhos ou outras representações
gráficas”, além de temas relacionados à reprodução/sexualidade humana e outros de interesse científico e cultural.
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4. ORIENTAÇÕES DE APLICABILIDADE DO COMPONENTE CIÊNCIAS
4.1. Anos iniciais
Para os anos iniciais a BNCC orienta para a valorização da curiosidade natural das crianças:
Assim, ao iniciar o Ensino Fundamental, os alunos possuem vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural e tecnológico que devem ser valorizados e
mobilizados. Esse deve ser o ponto de partida de atividades que assegurem a eles construir conhecimentos sistematizados de Ciências, oferecendo-lhes elementos para
que compreendam desde fenômenos de seu ambiente imediato até temáticas mais amplas. É necessário destacar que, em especial nos dois primeiros anos da escolaridade básica, em que se investe prioritariamente no processo de alfabetização das crianças, as habilidades de Ciências buscam propiciar um contexto adequado para a
ampliação dos contextos de letramento. (BRASIL, 2017, p.329).

Nesse contexto, nos anos iniciais do ensino fundamental, é importante oportunizar que os estudantes observem, vivenciem e discutam os fenômenos
naturais, assim como a prática dos registros, que favorece a formação de competência leitora e escritora das crianças, por meio de propostas pedagógicas
diversificadas, também representam uma importante metodologia para o processo de ensino aprendizagem. Enfatiza-se também, para o processo de ensino
e aprendizagem desta etapa, atenção às práticas que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças: sua linguagem, seu pensamento, suas atitudes. Os estudantes nessa etapa são, em geral, curiosos por novidades, gostam das coisas da natureza, gostam de passear e de criar formas diferenciadas de
registros.
Além do mais, este tipo de vivência lança as bases para a aquisição da linguagem científica. A orientação geral para os registros é que se tornem cada
vez mais ricos em detalhes, ampliando-se para a representação de componentes de uma sequência espaço temporal de eventos, mas as crianças devem,
primeiro, fazer suas próprias tentativas, do jeito que conseguirem.
Outros importantes aspectos destacados são, por exemplo, os diferentes objetos de trabalho em Ciências que podem ser abordados por meio da
observação direta ou indireta, por meio de filmes e etc. essas vivências geralmente oferecem mais repertório do que os livros, entretanto devem ser preparadas
com antecedência. O livro didático também pode ser utilizado com o propósito da investigação, quando contém boas propostas e a parte prática sugerida seja
efetivamente realizada. Para tanto, é necessário ter clareza em relação às perguntas sobre ciência e natureza, para poder apresentá-las, oportunamente, às
crianças.
Nesse caso, é muito importante o registro das perguntas feitas pelas crianças, de suas questões, do que as intriga, para explorá-las no momento mais
adequado. Em algumas situações, a partir do livro disponível, é possível observar e comparar as imagens que dizem respeito a um tema em estudo. Depois,
uma roda de conversa permite trocar mais informações a respeito. Posteriormente, fará mais sentido a leitura compartilhada de um texto informativo, com
pausas para comentários, questões preparadas para trazer à pauta as hipóteses e ideias das crianças sobre os diferentes parágrafos, o que poderá favorecer
a pesquisa sobre o tema de estudo.
Além disso, descrever acuradamente é muito importante em ciência, porque permite comparações entre diferentes observadores. Todas estas práticas, possíveis desde os anos iniciais, oferecem ao professor e seus alunos o sentido fundamental da investigação, uma das principais contribuições da área
de Ciências Naturais à educação básica. Outras áreas também trarão oportunidades de desenvolver investigações, com metodologias semelhantes e objetos
de pesquisa diferenciados, sempre com o mesmo propósito de melhor conhecer o mundo e de desenvolver formas para continuar aprendendo sempre.
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De acordo com orientações da Base Nacional Comum Curricular apresentadas em Brasil (2017), nos anos iniciais, pretende-se que, em continuidade
às abordagens na Educação Infantil, as crianças ampliem os seus conhecimentos e apreço pelo seu corpo, identifiquem os cuidados necessários para a
manutenção da saúde e integridade do organismo e desenvolvam atitudes de respeito e acolhimento pelas diferenças individuais, tanto no que diz respeito
à diversidade étnico-cultural quanto em relação à inclusão de alunos da educação especial.
Tomando-se como referência o conjunto de orientações pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é de que, ao longo dos anos iniciais do
ensino fundamental (1º ao 5º ano), os alunos sejam capazes de:

1º ANO
• Investigar semelhanças e diferenças entre diversos objetos e seus materiais, ou materiais que vêm da natureza.
• Investigar temas ou problemas de interesse científico e cultural acerca do corpo humano e da saúde, reconhecendo diferentes fatores que compõem a
saúde individual, e transformações do corpo e comportamento humano, em diferentes fases da vida.
• Demonstrar curiosidade e conhecimentos prévios ou construídos para participar da investigação de temas ou problemas de interesse científico e cultural
acerca do corpo humano e da saúde.
• Investigar temas ou problemas de interesse científico e cultural acerca do corpo humano e da saúde, distinguindo hábitos saudáveis de alimentação e
sono.
• Demonstrar curiosidade e conhecimentos prévios ou construídos para participar da investigação sobre o meio ambiente onde vivem e interagem,
identificando seus componentes vivos (animais e plantas) ou não vivos (solo, rochas, ar, calor etc.), isto é, o meio físico característico no lugar onde vivem
ou lugares distantes.
• Comunicar, de modo oral, escrito e através de desenhos ou outras representações gráficas, suas perguntas, suposições, dados e conclusões, valorizando
as diferentes observações dos colegas e utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias e registros.

2º ANO
• Investigar semelhanças e diferenças entre diversos objetos e seus materiais, ou materiais que vêm da natureza.
• Investigar semelhanças e diferenças entre diversos objetos e seus materiais, ou materiais que vêm da natureza, comparando-os e criando grupos de
classificação.
• Demonstrar curiosidade e conhecimentos prévios ou construídos para participar da investigação sobre o meio ambiente onde vivem e interagem,
identificando seus componentes vivos (animais e plantas) ou não vivos (solo, rochas, ar, calor etc.), isto é, o meio físico característico no lugar onde vivem
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ou lugares distantes.
• Caracterizar diferentes seres vivos conforme seus aspectos externos e transformações nos ciclos de vida, podendo compará-los aos seres humanos.
• Investigar formas de energia, observando e experimentando propriedades da luz e calor do Sol, da energia do movimento e outras, bem como algumas
interações entre a energia e os materiais, compreendendo o Sol como a principal fonte de luz e calor para o planeta.
• Investigar o ambiente onde vivem e interagem e outros ambientes, identificando seus componentes vivos, aspectos do meio físico e algumas mudanças
ao longo do tempo.
• Investigar temas ou problemas de interesse científico e cultural acerca do corpo humano e da saúde, distinguindo hábitos saudáveis de alimentação e
sono.
• Comunicar de modo oral, escrito e através de desenhos ou outras representações, suas perguntas, suposições, dados e conclusões, valorizando as
diferentes observações dos colegas e utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias e registros.

3º ANO
• Investigar semelhanças e diferenças entre diversos objetos e seus materiais, ou materiais que vêm da natureza, comparando-os e criando grupos de
classificação.
• Investigar formas de energia, observando e experimentando propriedades da luz e calor do Sol, da energia do movimento e outras, bem como algumas
interações entre a energia e os materiais, compreendendo o Sol como a principal fonte de luz e calor para o planeta.
• Investigar semelhanças e diferenças entre diversos objetos e seus materiais, ou materiais que vêm da natureza, comparando-os e criando grupos de
classificação.
• Caracterizar diferentes seres vivos conforme seus aspectos externos, sua alimentação e características dos ciclos de vida, considerando possíveis usos
pelo ser humano.
• Investigar diferentes razões pelas quais o ser humano modifica os ambientes, sabendo argumentar sobre atitudes individuais e coletivas de preservação
do meio ambiente.
• Investigar formas de energia, observando e experimentando propriedades da luz e calor do Sol, da energia do movimento e outras, bem como algumas
interações entre a energia e os materiais, compreendendo o Sol como a principal fonte de luz e calor para o planeta.
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• Investigar temas ou problemas de interesse científico e cultural, acerca do corpo humano e da saúde, reconhecendo diferentes fatores que compõem a
saúde individual, e transformações do corpo e comportamento humanos, em diferentes fases da vida.
• Investigar, por meio de observações e experimentos, algumas propriedades e transformações da água, estabelecendo relações de causa e consequência
entre fenômenos naturais ou transformações obtidas em experimentação.

4º ANO
• Investigar semelhanças e diferenças entre diversos objetos e seus materiais, ou materiais que vêm da natureza, comparando-os e criando grupos de
classificação.
• Estabelecer relações entre seres vivos de um mesmo meio ambiente, observando os papéis ecológicos de plantas, animais e fungos e descrevendo
esses seres vivos.
• Investigar as funções de nutrição do corpo humano, reconhecendo propriedades dos alimentos e princípios da alimentação saudável.
• Investigar formas de energia, observando e experimentando propriedades da luz e calor do Sol, da energia do movimento e outras, bem como algumas
interações entre a energia e os materiais, compreendendo o Sol como a principal fonte de luz e calor para o planeta.
• Situar o planeta Terra no Sistema Solar, observando as condições e a variedade da vida em nosso planeta na atualidade e em sua história geológica,
valorizando a preservação dos recursos naturais, propondo alternativas e o uso racional desses recursos, a diminuição do seu consumo.
• Explorar e valorizar conhecimento sobre a natureza e as tecnologias da atualidade ou de outros lugares e tempos.
• Comunicar de modo oral, escrito e através de desenhos ou outras representações gráficas, ou usando tecnologias de comunicação e informação as
perguntas, suposições, dados e conclusões, bem como quadros de dupla entrada, valorizando as diferentes observações dos colegas e utilizando as
informações obtidas para justificar ideias e registros.

5º ANO
• Experimentar e descrever materiais ou formas de energia que são recursos renováveis ou não renováveis.
• Identificar relações entre água, solo, seres vivos e calor, considerando as ações humanas e valorizando a preservação ambiental.
• Ampliar conhecimentos sobre saúde e corpo humano, investigando seu funcionamento como um todo.
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• Investigar as funções de nutrição do corpo humano, reconhecendo propriedades dos alimentos e princípios da alimentação saudável.
• Situar o planeta Terra no Sistema Solar, observando as condições e a variedade da vida em nosso planeta, na atualidade e em sua história geológica,
valorizando a preservação dos recursos naturais, propondo alternativas e o uso racional desses recursos e a diminuição do seu consumo.
• Investigar reprodução e sexualidade humanas, valorizando a preservação da saúde e a paternidade/ maternidade responsáveis, podendo comparar a
reprodução de sua espécie a de outros seres vivos.
• Investigar e valorizar conhecimento sobre a natureza e as tecnologias da atualidade ou de outros lugares e tempos, compreendendo a extensa presença
de Ciência e tecnologia nos dias atuais.
• Utilizar diferentes estratégias e tecnologias para comunicar suposições, andamento e resultado de investigações, sabendo diferenciar entre a hipótese
e a descrição de um fenômeno conhecido e respeitar diferentes opiniões.

4.2. Anos finais
Para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) a exploração dessas vivências, saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo
natural e material, propostas para os anos iniciais, devem ser ampliadas progressivamente.
A BNCC destaca os seguintes aspectos para o ensino de Ciências nos anos finais do ensino fundamental:
Nos anos finais do Ensino Fundamental, a exploração das vivências, saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo natural e material continua sendo fundamental. Todavia, ao longo desse percurso, percebem-se uma ampliação progressiva da capacidade de abstração e da autonomia de ação e de pensamento, em especial
nos últimos anos, e o aumento do interesse dos alunos pela vida social e pela busca de uma identidade própria. Essas características possibilitam a eles, em sua formação
científica, explorar aspectos mais complexos das relações consigo mesmos, com os outros, com a natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência dos
valores éticos e políticos envolvidos nessas relações; e, cada vez mais, atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidariedade, cooperação e repúdio à discriminação. (BRASIL, 2017, p. 341).

Destaca-se ainda que a compreensão da relação entre Ciência e desenvolvimento tecnológico também é muito importante no ensino de Ciência. A
Ciência e a tecnologia dela derivada têm um papel cada vez mais relevante na vida dos seres humanos, influenciando consumo, hábitos de vida e repercutindo
na saúde, no ambiente e no trabalho. Os conhecimentos científicos e tecnológicos são necessários para a compreensão do mundo contemporâneo e devem
fazer parte da cultura e da vida de todo cidadão. Eles possibilitam, por exemplo, avaliar riscos e benefícios do uso das diferentes tecnologias, compreender
fenômenos presentes em nosso cotidiano e interpretá-los de forma crítica, ética e fundamentada.
A BNCC, como previsto em Brasil (2017), orienta, para os estudantes da etapa final do Ensino Fundamental, explorar aspectos mais complexos das
relações consigo mesmos, com os outros, com a natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência dos valores éticos e políticos envolvidos
nessas relações; e, cada vez mais, atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidariedade, cooperação e repúdio à discriminação.
Além disso, segundo a BNCC, à medida que se aproxima a conclusão do Ensino Fundamental, os alunos são capazes de estabelecer relações ainda
mais profundas entre a ciência, a natureza, a tecnologia e a sociedade, o que significa lançar mão do conhecimento científico e tecnológico para compreender
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os fenômenos e conhecer o mundo, o ambiente, a dinâmica da natureza. Nessa perspectiva, é fundamental que tenham condições de ser protagonistas na
escolha de posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas, e representem o autocuidado com seu corpo e o respeito com o do outro, na
perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva.
Tomando-se como referência o conjunto de orientações pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é de que os alunos, ao longo dos anos
finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), sejam capazes de:

6º ANO
• Compreender que a matéria é constituída por elementos que possibilitam a transformação e a produção de energia necessária ao trabalho humano.
• Identificar padrões de semelhanças e características comuns entre variedades de plantas, de animais e de outros seres vivos.
• Compreender o corpo humano e a saúde como um todo integrado por dimensões biológicas, afetivas e sociais, relacionando a prevenção de doenças e
a promoção da saúde ao autocuidado e a políticas públicas adequadas.
• Compreender o universo e o sistema solar em sua configuração cósmica e a terra em sua constituição geológica.
• Compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos processos de formação do planeta.
• Compreender o universo e o sistema solar em sua configuração cósmica e a terra em sua constituição geológica.
• Posicionar-se de maneira reflexiva sobre os benefícios da crescente tecnologia, suas inovações e desvantagens, como no uso de produtos químicos para
transformação e conservação dos alimentos e suas implicações na saúde humana.

7º ANO
• Identificar diferentes tecnologias que permitem as transformações de matéria e energia necessárias às atividades humanas essenciais, hoje e no
passado.
• Compreender que a matéria é constituída por elementos que possibilitam a transformação e a produção de energia necessária ao trabalho humano.
• Compreender as características básicas dos ecossistemas, relacionando o meio físico à diversidade de vida que apresentam.
• Compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos processos de formação do planeta.
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• Valorizar a vida em sua diversidade, as formas de proteção do ambiente e sua relação com a qualidade de vida.
• Elaborar, individualmente e em grupo, registros acerca do organismo humano, considerando informações obtidas em imagens, esquemas, observações
e textos.
• Identificar diferentes tecnologias que permitem as transformações de matéria e energia necessárias às atividades humanas essenciais, hoje e no
passado.
• Compreender que a matéria é constituída por elementos que possibilitam a transformação e a produção de energia necessária ao trabalho humano.
• Interpretar situações de equilíbrio e desequilíbrio ambiental relacionando informações sobre a interferência do ser humano e seu impacto nos biomas
brasileiros.
• Compreender a alimentação humana, a obtenção e a conservação dos alimentos, sua digestão no organismo e o papel dos nutrientes na sua constituição
e saúde.
• Identificar padrões de semelhanças e características comuns entre variedades de plantas, de animais e de outros seres vivos.

8º ANO
• Compreender que a matéria é constituída por elementos que possibilitam a transformação e a produção de energia necessária ao trabalho humano.
• Compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos processos de formação do planeta.
• Compreender o próprio corpo e a sexualidade como elementos de realização humana, desenvolvendo a formação de hábitos de autocuidado, de
autoestima e de respeito ao outro.
• Compreender o corpo humano e a saúde como um todo integrado por dimensões biológicas, afetivas e sociais, relacionando a prevenção de doenças e
a promoção da saúde ao autocuidado e a políticas públicas adequadas.
• Relacionar os movimentos da Terra em torno do Sol, seu resultado e interferência na vida humana e no cotidiano.
• Elaborar, individualmente e em grupo, registros acerca do organismo humano, considerando informações obtidas em imagens, esquemas, observações
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e textos.

9º ANO
• Compreender que a matéria é constituída por elementos que possibilitam a transformação e a produção de energia necessária ao trabalho humano.
• Compreender o próprio corpo e a sexualidade como elementos de realização humana, desenvolvendo a formação de hábitos de autocuidado, de
autoestima e de respeito ao outro.
• Compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos processos de formação do planeta.
• Interpretar situações de equilíbrio e desequilíbrio ambiental, relacionando informações sobre a interferência do ser humano e seu impacto nos biomas
brasileiros.
• Valorizar a disseminação de informações, socialmente relevantes aos membros da sua comunidade.
• Entender a estrutura básica do Sistema Solar e do Universo e os modelos que as explicam, a partir do reconhecimento dos diferentes corpos celestes
que as compõem e dos fenômenos que determinam as relações entre eles.
• É importante destacar que, no presente currículo, optou-se por apresentar um quadro organizador de conteúdo (Quadro Organizador Curricular) a partir
do desenvolvimento de um conjunto de Capacidades. O desenvolvimento de uma determinada capacidade não se restringe apenas a um dado momento
ou determinado ano. Por serem amplas, e em consonância com a proposta de progressividade, estas podem se repetir em vários anos e englobam ou
não conteúdos de diferentes tipos, mas que propõem uma abordagem progressiva e gradual para o desenvolvimento das capacidades.
• Tais capacidades dialogam com as dez competências gerais da Educação Básica e as oito competências específicas do componente Ciências, previstas
na BNCC de forma articulada, a fim de promover a construção dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento das habilidades, bem como atitudes
e valores.
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5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ÁREA
A Base Nacional Comum Curricular apresenta 10 (dez) competências gerais para a Educação e Básica e 08 (oito) competências específicas para o
componente Ciências conforme o quadro abaixo:

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA ÁREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.
04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica,
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo.
05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

01. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano,
e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.
02. 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.
03. 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.
04. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da
ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do
mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.
05. 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.
06. 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.
07. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo- se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o
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07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
tecnologias.
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 08. Agir, pessoal e coletivamente, com respeito, autonomia, responsabiliconsciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
dade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conheciregional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mentos das Ciências da Natureza, para tomar decisões frente a questões
mesmo, dos outros e do planeta.
científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade husolidários.
mana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
(BNCC, Brasil 2018).
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Investigar semelhanças
e diferenças entre diversos objetos e seus materiais, ou materiais
que vêm da natureza.

• Desenvolvimento de vocabulário descritivo sobre materiais e objetos variados.
• Exploração de coisas – objetos e materiais
– da natureza e coisas feitas pelo ser humano, trocando informações com os colegas e professor.

• Materiais e objetos

• Descrição de objetos e materiais de coleção, como pedras, folhas, insetos, várias
amostras de solo ou areia, também variadas sucatas, com o incentivo do professor.

• Materiais e objetos

• Comparação e separação, em grupos de
objetos ou materiais, que lhes são oferecidos como pedras, folhas, insetos, várias amostras de solo ou areia (pertinentes ao estudo sobre o meio ambiente),
ou outros, conforme o tema, com o incentivo do professor.
• Investigação de etapas de transformação
de materiais em objetos.

• Características e separação de materiais

• Comparação entre certos materiais a determinados objetos, conforme suas finalidades, discutindo sua origem, os modos
como são descartados valorizando a conservação dos recursos naturais.

• Comparação e descarte de materiais e
objetos.

• Organização coletiva de coleções
de figuras, de materiais ou objetos, sendo coisas que são provenientes da natureza, como sementes
ou frutos, ou coisas feitas pelo ser
humano, como tipos de materiais
(tecidos, plásticos, metais) ou objetos (brinquedos, objetos escolares), conforme um tema de estudo, buscando descrever, oralmente, os componentes da coleção e criando grupos de classificação.
• Observação dos componentes da
coleção usando o tato, o olfato,
além do sentido da visão para identificar materiais.
• Organização de sequência seriada
de objetos, conforme suas características relevantes, (por exemplo: coleção de materiais de revestimento ou outros materiais construtivos: do mais liso ao mais áspero).
• Estudo das quantidades envolvidas nas coleções com interesse científico (integração com Matemática).
• Visitas planejadas a espaços de fabricação e artesanato.

Observação, registro e análise:
• de como as crianças interagem com os componentes do
meio ambiente ao longo das
atividades propostas;
• sobre o empenho na participação de atividades e jogos.
• proposta de ‘Jogo da caixa
surpresa’ (que pode ser utilizada tanto no momento da
avaliação como em situações
de aprendizagem).
• Observação:
• Esse jogo consiste em colocar alguns objetos dentro de
uma caixa (tamanho de caixa
de sapatos), deixando-se
uma abertura com tampa,
por onde a criança coloca
sua mão para sentir os materiais e objetos.
• Assim, ela reconhece o que é
macio, ou áspero; o que é liso
ou tem pontas; pequeno ou
grande; enfim, quais as
• Características dos materiais ou objetos colocados dentro da caixa. Na avaliação, verifica-se a utilização de nomes
ou colocação de

• Materiais e objetos

• Transformações
materiais.
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de

Formas de avaliação
adequadas

• Investigar temas ou
problemas de interesse
científico e cultural
acerca do corpo humano e da saúde, reconhecendo diferentes fatores que compõem a
saúde individual, e
transformações
do
corpo e comportamento humano, em diferentes fases da vida.

• Organização coletiva de coleções de figuras, de materiais ou objetos, sendo coisas que são provenientes da natureza,
como sementes ou frutos, ou coisas feitas pelo ser humano, como tipos de materiais (tecidos, plásticos, metais) ou objetos (brinquedos, objetos escolares),
conforme um tema de estudo, buscando
descrever, oralmente, os componentes
da coleção e criando grupos de classificação.
• Localização, nomeação e representação
gráfica (por meio de desenhos) partes do
corpo humano e explicar suas funções.

• Exposição de materiais e produtos
de fabricação Acreana e regional.

questões relacionadas ao
que foi trabalhado previamente.

• Produção de desenhos sobre o
corpo humano, usando setas para
indicar e nomear as partes do corpo
(órgãos de sentidos, regiões anatômicas).
• Em rodas de conversas, discussão
sobre a importância da higiene do
corpo em geral (saúde bucal, auditiva, visual e etc.) , como forma
de prevenir doenças;

Propostas do seguinte tipo:
• análise e classificação de um
conjunto de figuras que mostrem situações cotidianas favoráveis e as desfavoráveis à
saúde.
• posicionamento em relação
a maus hábitos de higiene
apresentados em histórias ou
situações-problema.
Observação:
• em todos os casos a perspectiva é sempre verificar o nível
de conhecimento revelado
pela criança sobre os diferentes tipos de conteúdo trabalhados.
• na apresentação de partes
do corpo podem ser abordadas limitações que algumas
pessoas podem ter (deficiências físicas) e o respeito que
devemos ter à essas limitações.

• Coleções de materiais
e objetos.

• Corpo humano
• Partes principais do
corpo humano.
• Funções gerais das
partes principais do
corpo humano.
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• Demonstrar
curiosidade e conhecimentos
prévios ou construídos
para participar da investigação de temas ou
problemas de interesse
científico e cultural
acerca do corpo humano e da saúde.

• Investigar temas ou
problemas de interesse
científico e cultural

• Discussão e valorização de hábitos de higiene pessoal e ambiental à saúde pessoal e coletiva.
• Observação de aspectos do corpo e das
atitudes do ser humano, valorizando o
respeito aos indivíduos e culturas.
• Comparação entre seres humanos e outros animais quanto à necessidade de comida, remoção de sujeira, e níveis adequados de temperatura.

• Importância de hábitos de higiene para a
saúde do organismo.
• Importância de hábitos de higiene para a
saúde do organismo
• Diferenças entre seres humanos e animais na necessidade
de alimentação e higiene.

• Comparação de aspectos entre os colegas e das atitudes do ser humano, valorizando o respeito aos indivíduos e culturas.

• Respeito a indivíduos
de culturas diferentes

• Observação e identificação de atividades
diurnas e noturnas, de si próprio e de outros seres vivos.

• Dias e noites.
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• Situações frequentes de higiene
pessoal das mãos e dentes, acompanhadas de conversas sobre a importância de afastar os microrganismos e as doenças, junto com
sujeiras e resíduos.
• Situações frequentes de organização e limpeza do ambiente da sala
de aula ou outro espaço escolar,
acompanhada de conversa sobre a
importância de afastar os microrganismos e as doenças, junto com
sujeira e resíduos e manter a beleza do lugar.
• Situações de conversa sobre atividades culturais em que se discutem também as características físicas das pessoas envolvidas, para
observar e valorizar a diversidade
cultural e física das pessoas (em integração com História).
• Atividades com músicas com os nomes de partes do corpo, para
apontá-las.
• Desenho para mostrar, com setas,
onde é preciso limpar bem durante
o banho.
• Tomada de medidas da altura, do
peso, do comprimento dos braços
ou pernas e etc.
• Construção coletiva de uma linha
do tempo de um dia, colocando os
horários das refeições, de brincar e

• Observação, registro e análise sobre aquisição de hábitos de higiene pessoal e ambiental.
Observação:
• Em todos os casos a perspectiva é sempre verificar o nível
de conhecimento revelado
pela criança sobre os diferentes tipos de conteúdo trabalhados.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede e
dos resultados obtidos em

acerca do corpo humano e da saúde, distinguindo hábitos saudáveis de alimentação
e sono.

• Demonstrar
curiosidade e conhecimentos
prévios ou construídos
para participar da investigação sobre o
meio ambiente onde vivem e interagem, identificando seus componentes vivos (animais e
plantas) ou não vivos
(solo, rochas, ar, calor
etc.), isto é, o meio físico característico no
lugar onde vivem ou lugares distantes.

• Identificação e nomeação de diferentes
escalas de tempo: os períodos diários
(manhã, tarde, noite) e a sucessão de
dias, semanas, meses e anos.

• Escalas de tempo.
•
•

• Conversas sobre horas de dormir e acordar, o total das horas de sono, discutindose a importância do repouso nas diferentes idades.

• Atividades realizadas
durante manhã, tarde
e noite.

• Seleção de atividades entre seus próprios hábitos nos diferentes períodos do
dia, valorizando hábitos adequados para
a saúde – alimentação variada, sono
apropriado e exercício físico.

• Atividades realizadas
durante manhã, tarde
e noite.

• Participação em investigação sobre seres vivos em seus ambientes, por meio
de seleção e observação de figuras, passeios na escola ou suas proximidades,
em ambiente rico em componentes naturais, fazendo perguntas e mostrando
curiosidade.

• Ambientes ao nosso
redor.

•

•

•

•
• Demonstração de curiosidades sobre
uma observação direta ou indireta, fazendo perguntas ou prestando atenção.

• Ambientes ao nosso
redor.

• Identificação de características dos componentes do meio físico local (como são:
o solo, a água, a luz).

• Componentes físicos
do ambiente: água,
solo, luz, ar.
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•

de outras atividades próprias das
crianças, com ajuda do professor.
Comparação, em duplas, de linhas
de tempo de atividades diárias.
Exposição de linhas do tempo com
atividades diárias e conversa coletiva sobre o que crianças, jovens,
adultos e idosos precisam fazer
durante o dia e a noite.
Desenhos em sequência das atividades do dia. Posteriormente aplicar o desenho do Sol às atividades
feitas durante o dia e não aplicar
para as realizadas à noite.
Observação de um animal doméstico quanto às suas atividades diurnas e noturnas, como etapa individual de preparação de uma roda
de conversa.
Situações planejadas de estudo
de alguns componentes do ambiente, – uma árvore no jardim da
escola, as diversas pedras decorativas da escola, por exemplo, sempre em conformidade com o que
caracteriza o ambiente local.
Entrevista com pessoa experiente
no trato com animais (um criador
de cães, por exemplo) ou plantas,
para falar para a classe, e responder questões, anteriormente levantadas pelas crianças, durante
rodas de conversa ou outras atividades.
Situações em que as crianças folheiam livros com figuras de animais ou paisagens de ambientes,
para realizar suas observações em

situações como as propostas
na coluna anterior;
• das respostas dadas em situações como, por exemplo:
apresentação de algumas
imagens para identificação
de quais são atividades tipicamente diurnas ou noturnas
para diferentes fases da
vida, agrupando as diferentes atividades em um cartaz.
• Observação: durante a conversa sobre as fotos e organização dos cartazes, é possível verificar o que a criança
aprendeu sobre o que foi investigado em relação ao
tema.
Observação, registro e análise:
• de como as crianças interagem com os componentes do
meio ambiente ao longo das
atividades propostas;
• sobre o empenho na participação de atividades e jogos.
• propostas de jogos de adivinha com informações já trabalhadas, o que permite verificar qualitativamente o que
foi compreendido dessas informações.
Observação:
• As crianças gostam de criar
adivinhas e, nessas atividades, é importante dar tempo
para que possam ensaiar as
adivinhas
em
grupos

• Relações entre características de animais e plantas e o lugar que habitam,
conforme o que foi especificamente investigado.

• Componentes biológicos do ambiente: animais, plantas e microorganismos.

•

• Relações entre os cuidados dos seres
humanos com o meio ambiente e sua
preservação.

• Importância da higiene com o corpo e preservação do meio ambiente.

•

• Disponibilidade para participar das atividades diárias de cuidado com a higiene
do corpo ou do ambiente.

• Importância da higiene com o corpo e preservação do meio ambiente.

•
•
•

• Comunicar de modo
oral, escrito e através
de desenhos ou outras
representações gráficas, suas perguntas,
suposições, dados e
conclusões,
valorizando as diferentes observações dos colegas
e utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias e registros.

• Registro de temas em estudo por meio
de desenho, comentando suas características.
• Criação individual ou coletiva de representações dos temas em estudo, utilizando diferentes suportes.
• Uso significativo do desenho, em casa e
em outros ambientes, para registro de observações dos materiais e objetos, compondo uma investigação específica.
• Escuta ativa de histórias sobre animais,
plantas, ambientes, histórias de invenções e tecnologias.
• Proposição de palavras-chave sobre uma
história, após exemplos oferecidos pelo
professor.

• Desenhos para representação do meio ambiente.
• Desenhos para representação do meio ambiente.
• Desenhos para representação do meio ambiente.

•

• Histórias sobre animais, plantas e ambientes.
• Histórias sobre animais, plantas e ambientes.

•
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•

dupla e, depois, contarem para a
classe, mediante questões desafiadoras colocadas pelo professor.
Discussão sobre o abandono de
animais, elencando questões sociais e a ação do homem diante de
tais situações, enfatizando a necessidade da criação responsável
de animais e o combate aos maus
tratos dos mesmos.
Jogos de adivinha, a partir de
exemplos fornecidos pelo professor:
“Tem dentes e faz au”; “Qual é o
animal que mama em sua mãe,
mas vive na água”.
Criação de jogos de memória envolvendo componentes do mundo
natural.
Participação no cuidado de uma
horta ou criação de animais na escola.
Produção de registro através de desenhos ou outras formas de representação das ideias contidas em
uma história, selecionando palavras-chave como legenda e escrevendo-as com a ajuda do professor.
Utilização de diferentes estratégias de Língua Portuguesa para trabalhar registros escritos de atividades de Ciências.
Utilização de diferentes estratégias
de Língua Portuguesa para trabalhar com leitura de textos e histórias de interesse científico.

menores, e depois apresentar para o grupo-classe.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades desenvolvidas, verificando se, ao recontar textos ou histórias conhecidas, ela recupera características dos seres vivos, ambientes, aspectos do corpo
humano ou da saúde, presentes nas histórias;
• dos resultados obtidos durante as atividades vivenciadas.

• Explicitação de hipóteses e deduções feitas, a partir de imagens e títulos de textos de interesse científico lidos pelo professor.
• Uso da escrita como registro de atividades de Ciências, acompanhando o desenho ou outra forma de representação
gráfica ou tridimensional (como as coleções).

• Histórias de invenções
tecnológicas

• Elaboração de catálogo para coleções.

• Organização de catálogo de coleções.
• Listas de nomes ou de
características dos objetos de estudo.

• Registro escrito, com ajuda do professor,
de listas de nomes ou de características
dos objetos de estudo, legendas para os
próprios desenhos ou outras figuras.

• Histórias de invenções
tecnológicas.
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• Produção de objetos que imitam objetos reais, integrando um tema de
estudo.
• Registro de três etapas de observações ou procedimentos através de
desenhos, fotos, ou outro modo de
representação.
• A partir de leituras de textos, discussão sobre atitudes e valores relacionados ao convívio entre pessoas,
valorizando o diálogo como forma
de solução de conflitos e aquisição
de saúde mental.
• A partir de leituras de textos, discussão de atitudes e valores relacionados aos cuidados com o meio ambiente e seus componentes, conforme os temas científicos em estudo.

7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2°ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Investigar semelhanças
e diferenças entre diversos objetos e seus materiais, ou materiais
que vêm da natureza.

• Identificação de que materiais (metais,
madeira, vidro etc.) são feitos os objetos
que fazem parte da vida cotidiana, como
esses objetos são utilizados e com quais
materiais eram produzidos no passado.

• Materiais e objetos de
uso cotidiano;
• Exemplos de materiais e objetos usados
no passado.

Propostas do seguinte tipo:
• Apresentação de conjuntos
de imagens de objetos diferentes e pergunta sobre qual
material deve ser usado para
a sua fabricação e/ou a qual
finalidade se destina em
nosso cotidiano.

• Investigar semelhanças
e diferenças entre diversos objetos e seus
materiais, ou materiais
que vêm da natureza,
comparando-os e criando grupos de classificação.

• Proposição do uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso
cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza, transparência etc.).
• Discussão sobre os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.).

• Propriedades de materiais: flexibilidade,
dureza, transparência
e etc.

• Rodas de conversa sobre os diferentes objetos e materiais com colegas e professor, comparando-se
as finalidades, os tamanhos, as cores e porque o material é útil na fabricação daquele objeto (em integração com Geografia).
• Apresentação de imagens (slides
ou cartazes) sobre materiais utilizados em objetos artesanais que
são produzidos em sua região e reconhecer os objetos e seus materiais que são produção da cultura
local, como ferramentas, utensílios domésticos, instrumentos musicais ou estruturas para construção.
• Atividades experimentais que ajudem a observar a estrutura da matéria, podendo examinar e categorizar os objetos, de acordo com
suas propriedades.
• Observação: poderão ser transformados materiais de muitos modos:
dissolvendo, misturando, congelando, cortando e etc. Poderão ser
observadas as propriedades dos
objetos e dos materiais de que são
feitos. Também podem ser examinandos com lentes de aumento

• Desenvolvimento de vocabulário descritivo sobre materiais e objetos variados.

• Cuidados necessários
à prevenção de acidentes domésticos,
durante o uso de certos materiais e objetos.
• Identificação de objetos domésticos que
podem
causar
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Formas de avaliação
adequadas

Propostas do seguinte tipo:
• Apresentação de conjuntos
de imagens de objetos comuns para que a criança
forme grupos, conforme os
materiais de que são feitos.
• Retomada das experimentações realizadas, solicitando
que a criança as descreva
por meio de desenhos em
três etapas, numa folha sulfite dividida em três partes.
• Realização de um novo experimento semelhante aos que

• Observação: objetos são descritos em
termos dos materiais de que são formados (massa, tecido, papel etc.) e suas
propriedades físicas (cor, tamanho,
forma, peso, textura, flexibilidade etc.).
• Organização coletiva de coleções de elementos da natureza - rochas, folhas secas, frutos ou sementes – ou materiais e
objetos criados tecnologicamente.

acidentes: objetos cortantes, inflamáveis,
produtos de limpeza,
medicamentos, eletricidade e etc.
• Identificação de objetos domésticos que
podem causar acidentes: objetos cortantes,
inflamáveis, produtos
de limpeza, medicamentos, eletricidade e
etc.

•

•

•
•
•

•

•

•
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para descobrir o que não é visível
sem elas.
Apresentação da argila como material adequado à fabricação de
um vaso, por conta de sua propriedade maleável que se solidifica,
por exemplo.
Roda de conversa para identificar
possíveis situações de riscos e acidentes, durante o uso ou manuseio de certos materiais, e relacionar atitudes de prevenção para
evitá-las.
Discussões sobre o destino final
dos materiais descartados após o
uso.
Exploração de materiais e objetos,
usando os sentidos do tato, da visão, da audição.
Experimentações com materiais
em relação à água, identificando
quais se misturam à água, quais
os resultados das misturas,
usando quantidades diferentes de
materiais – corantes, carvão, giz,
terra, entre outros.
Análise de grupos de objetos feitos
com o mesmo material (tecidos,
madeiras, plásticos), criando critérios de classificação e formação
de subgrupos.
Diluição de substância e materiais
em água (sal, açúcar, chás), seriando da mais diluída a menos diluída em água e testando-as,
quando possível, conforme seu paladar e olfato.
Separação de materiais do lixo em
dois grupos básicos: seco e úmido,

foram feitos, solicitando à criança que descreva as transformações, para verificar se
adquiriu o vocabulário trabalhado.

• Demonstrar
curiosidade e conhecimentos
prévios ou construídos
para participar da investigação sobre o
meio ambiente onde vivem e interagem, identificando seus componentes vivos (animais e
plantas) ou não vivos
(solo, rochas, ar, calor
etc.), isto é, o meio físico característico no
lugar onde vivem ou lugares distantes.

• Descrição e comparação das características (tamanho, forma, cor, fase da vida,
local onde se desenvolvem e etc.) de animais ou plantas com os quais convivem
(domésticos, de criação) ou que conheçam por veículos de comunicação (fotos,
livros, filmes).

• Características de animais e plantas domésticos;
• Exemplos de animais
domésticos;
• Exemplos de plantas
que temos em casa:
ornamentais, frutíferas e medicinais.

• Caracterizar diferentes
seres vivos conforme
seus aspectos externos
e transformações nos
ciclos de vida, podendo
compará-los aos seres
humanos.

• Investigação da importância da água e
da luz para a manutenção da vida de
plantas em geral.

• Importância da água e
da luz para as plantas.

• Identificação das principais partes de
uma planta (raiz, caule, folhas, flores e
frutos) e a função desempenhada por
cada uma delas, e analisar as relações
entre as plantas, o ambiente e os demais
seres vivos.

• Partes da planta: raiz,
flores, frutos, folhas e
caule;
• Funções das partes
das plantas.
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avaliando a importância dessa
ação para uso futuro dos materiais
descartados (compostagem ou reciclagem de materiais).
• Rodas de conversa sobre animais,
ambientes ou plantas, a partir de visitas, coleção de fotos ou histórias
sobre outros lugares visitados pelas crianças (em férias, por exemplo).
• Trabalho de observação e identificação das plantas e dos animais
que fazem parte do seu cotidiano
(residência, área da escola, bairro
e etc.), descrevendo formas, cores
características e informando em
que fase da vida ou ambiente eles
estavam ao serem observados.
• Observações de árvores em seu
ambiente, investigando-se a presença de árvores de mesma espécie em lugares diferentes, como
variam suas formas e o que há de
comum. Ao longo do ano, pode-se
verificar a época de floração e frutificação, as flores e os frutos.
• Comparação de ervas de diferentes espécies em um mesmo jardim, parque ou vasos, observando-se a variedade de folhas,
cores, formas, tamanhos e o que

Observação, registro e análise:
• de como as crianças interagem com os componentes do
meio ambiente ao longo das
atividades propostas;
• sobre o empenho na participação de atividades.

• Avaliação dos registros realizados ao longo das investigações, verificando- se o nível
de detalhes e características
do que foi observado ou experimentado.
• Observação, registro e análise de como a criança procede em situações como, por
exemplo, apresentar imagens de refeições típicas da
nossa região e solicitar que o
aluno procure identificar

•

•
•
•

•

• Tem alguma
dade aqui?

•

capaci-

•

•
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mais se possa examinar só pela
observação direta.
Identificação das principais partes
de uma planta (raiz, caule, folhas,
flores e frutos) e a função desempenhada por cada uma delas, e
analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres
vivos.
Plantação experimental de sementes e ervas, por meio de diferentes
recursos.
Pesquisa sobre a importância da
luz e da água para a manutenção
da vida e das plantas em geral.
Produção de coleção de sementes
ou outras partes de vegetais usadas para fazer chás, com catálogo
ilustrado, com informações selecionadas a partir de leituras ou entrevistas.
Pesquisas orientadas sobre o ciclo
de vida de certos animais vertebrados, como cães, gatos ou outros de criação.
Pesquisas orientadas sobre o ciclo
de vida de animais invertebrados,
como insetos (borboletas), tatuzinhos de jardim.
Criação de pequenos animais em
terrários, como tatuzinhos de jardim, minhocas, caramujos terrestres, besouros.
Conversa sobre os hábitos diurnos
ou noturnos de animais, sua alimentação, sua reprodução e outras características.

plantas cujos frutos, folhas
ou raízes foram usados para
produzir essa refeição.

• Investigar formas de
energia, observando e
experimentando propriedades da luz e calor do
Sol, da energia do movimento e outras, bem
como algumas interações entre a energia e
os materiais, compreendendo o Sol como a
principal fonte de luz e
calor para o planeta.

• Investigar o ambiente
onde vivem e interagem
e outros ambientes,
identificando seus componentes vivos, aspectos do meio físico e algumas mudanças ao
longo do tempo.

• Observação do arco do sol no céu diurno,
das fases da Lua e de estrelas à noite.

• Observação do sol no
céu;

• Experimentação com relógios de sol
construídos pelos alunos, descrevendo
as relações entre os tamanhos das sombras e a posição do Sol em relação ao
horizonte.

• O sol como fonte de
luz e calor.

• Relação entre objetos luminosos e iluminados, sombras projetadas, verificando
o trajeto retilíneo da luz.

• Objetos luminosos e
iluminados.

• Comparação de conjuntos de sombras
ou cores, identificando regularidades ou
padrões comuns.

• Sombras.

• Classificação de meios de transporte,
conforme sua fonte de energia e outras
características, valorizando formas mais
econômicas e menos poluidoras para o
meio ambiente.
• Comparação do efeito da radiação solar
(aquecimento e reflexão) em diferentes
tipos de superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.).

• Classificação
dos
Meios de transporte,
conforme fontes de
energia.

• Reconhecimento e comparação de diferentes ambientes naturais: floresta, rio,
praia, por exemplo, a partir de exemplos
e imagens.

• Ambientes em diferentes níveis de luminosidade.

• Radiação solar;
• Aquecimento e reflexão de objetos.
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• Atividades experimentais variadas, verificando interação entre luz
e materiais, observando formação
de sombras, penumbras, sombras
coloridas ou densas, disco de Newton, arco-íris experimentais.
• Atividades experimentais para verificar reflexão da luz em espelhos e
metais.
• Atividades experimentais para verificar as interações de materiais
com o calor do sol, se possível,
usando termômetro.
• Construção de relógio de sol e verificação de seu funcionamento em
diferentes dias do ano, para observar a variação da posição e tamanho das sombras durante o dia e
durante o ano.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede e
dos resultados obtidos em situações como as sugeridas na
coluna anterior.
• Propostas do seguinte tipo:
• identificação de objetos luminosos e iluminados a partir
de descrições contidas em
textos ou imagens.
• descrição, através de desenho, das atividades experimentais realizadas.

• Situações de observação de ambientes variados, tendo-se planejado problematização que instigue
e oriente as observações das crianças.
• Rodas de conversa sobre características dos ambientes, a partir de
filmes, fotos, passeios ou outras
formas de levantamento de dados
e informações relevantes.

Observação, registro e análise:
• de como a criança interage
com os componentes do
meio ambiente, nas atividades propostas;
• das perguntas que elas formulam e do quanto utilizam
o vocabulário científico estudado, em situações do seguinte tipo:

• Observação indireta de figuras e fotos de
ambientes pouco transformados, reconhecendo e relacionando seus componentes vivos e os elementos do meio físico: água, rochas, solo.
• Comparação de fotos e figuras de ambientes, relatando observações e levantando hipóteses sobre os mesmos, a respeito de características não observáveis
nas fotos, como o calor e o ar do ambiente
em questão.

• Identificação de componentes biológicos
(animais e plantas) influenciados pela luz
em diferentes ambientes;
• Identificação de componentes biológicos
(animais e plantas) influenciados pela luz
em diferentes ambientes.

• Participação em preparação de passeios
para a investigação de assuntos previamente combinados – estudos de meio.

• Identificação de componentes biológicos
(animais e plantas) influenciados pela luz
em diferentes ambientes.

• Busca de informações sobre mudanças
nos ambientes ao longo do tempo.

• Ambientes que sofrem
mudanças ao longo do
tempo.
• Ambientes que sofrem
mudanças ao longo do
tempo.

• Levantamento de suposições e busca de
informações para explicar as transformações dos ambientes.
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• Passeios planejados nas áreas externas da escola, ou imediações,
com vistas a observações de aspectos específicos do meio ambiente.
• Comparações coletivas sobre ambientes, a partir de fotos ou passeios, seguidas de registros coletivos e individuais,
• Identificação das características
de ambientes aquáticos ou terrestres, analisando especificidades
os componentes, por exemplo:
• Água sólida em ambientes gelados;
• Plantas rasteiras em dunas de
areia;
• Vegetação abundante em florestas tropicais.
• Investigação sobre a história de
ambientes específicos, integrando
conhecimentos de ciências, história, geografia e outros.
• Produção de registros, pelo desenho de observações do céu em diferentes horas do dia, em classe
ou em casa, para identificar e conversar sobre os componentes naturais e objetos feitos pelo ser humano e avaliar as transformações.
• Observações repetidas do entorno
para detectar o que muda e o que
parece causar mudança.
• Observação: “Coisas que mudam”
pode ser um tema de trabalho, ao
lado de começar a pensar e tentar
formas seguras e que ajudem a
mudar partes de seu ambiente
próximo:

• apresentação de figuras impressas ou projetadas (slides
em PowerPoint) de um ambiente já estudado, para que
as crianças formulem perguntas que possam ser respondidas pela observação da
figura.
• propostas de preenchimento
de tabelas simples, com informações sobre dois ambientes já estudados, para
identificar e comparar seus
componentes.
• Uso de recursos lúdicos para
que as crianças apliquem
seus conhecimentos como,
por exemplo, pedir que indiquem do lugar visitado qual o
melhor espaço para um piquenique ‘de duendes’ (ou
outro personagem ficcional
que faça sentido para as crianças), para verificar se podem descrever um sítio no local de visitação.

• Investigar temas ou
problemas de interesse
científico e cultural,
acerca do corpo humano e da saúde, distinguindo hábitos saudáveis de alimentação
e sono.

• Estabelecimento de relações entre seus
próprios hábitos nos diferentes períodos
do dia, valorizando hábitos adequados
para a saúde – alimentação variada, sono
apropriado e exercício físico.
• Pesquisa sobre ervas medicinais e chás
úteis para melhorar a saúde das pessoas.

• Observação de como o paladar e o olfato
se relacionam à percepção dos sabores
básicos: salgado, amargo, doce e azedo.

• Hábitos importantes
para a saúde, em diferentes períodos do dia
(alimentação,
descanso, dormir...).
• Ervas medicinais de
uso popular na nossa
região.
• Importância de uma
alimentação diversificada para a nossa saúde.
• Preparo de lanches
nutritivos;
• Importância do manuseio adequado dos alimentos.
• Sabores dos alimentos: doce, amargo,
azedo e salgado.

• Disponibilidade para participar das atividades diárias de cuidado com a higiene
do corpo ou do ambiente.
• Relação entre hábitos de higiene pessoal
e ambiental e entre saúde pessoal e coletiva.

• Atividades e Hábitos
diários de higiene pessoal e ambiental.
• Atividades e Hábitos
diários de higiene pessoal e ambiental.

• Pesquisa, com ajuda do professor, sobre a
alimentação variada, para analisar origem dos alimentos e valorizar o consumo de alimentos combinados.
• Participação na preparação de lanches
nutritivos, valorizando os cuidados com
higiene pessoal e dos alimentos.
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• argilas podem ser moldadas e secas para formar objetos;
• mudança é algo que acontece a
muitas coisas;
• animais e plantas muitas vezes
provocam mudanças em seu ambiente.
• Músicas e jogos, envolvendo conhecimento dos componentes dos
ambientes.
• Preparação experimental de chás,
valorizando o uso de remédios tradicionais para o bem-estar das pessoas e explorando diferentes sabores.
• Exposição de plantas de uso medicinal tradicional pela população do
Acre.
• Discussão sobre os benefícios de
implantação de uma horta na escola.
• Análise de alimentos combinados
em refeições, verificando quais os
componentes de origem vegetal,
quais de origem animal ou mineral
(sal comum) e identificando diferentes sabores.

Observação, registro e análise:
• De como a criança procede e
dos resultados obtidas nas
situações propostas;
• Das respostas dadas em situações como, por exemplo:
apresentação de algumas
imagens para identificação
de quais são atividades tipicamente diurnas ou noturnas para diferentes fases da
vida, agrupando as diferentes atividades em um cartaz.
• Observação: durante a conversa sobre as fotos e organização dos cartazes, é possível verificar o que a criança
aprendeu sobre o que foi investigado em relação ao
tema.

• Comparação entre seres humanos e outros animais quanto à necessidade de comida, remoção de sujeira, e níveis adequados de temperatura.

• Comunicar de modo
oral, escrito e através
de desenhos ou outras
representações, suas
perguntas, suposições,
dados e conclusões, valorizando as diferentes
observações dos colegas e utilizando as informações obtidas para
justificar suas ideias e
registros.

• Criação individual ou coletiva de representações dos temas em estudo, utilizando diferentes suportes.
• Uso significativo do desenho em casa e,
em outros ambientes, para registro de
observação dos materiais e objetos,
compondo uma investigação específica.

• Diferença entre seres
humanos e animais
em relação a alimentação, necessidade de
sono, tempo de dormida, remoção de sujeira dos alimentos e
etc.
• Desenhos para representação do que vemos no céu.
• Desenhos para representação do que vemos no céu.

• Escuta ativa de histórias sobre animais,
plantas, ambientes, histórias de invenções e tecnologias.
• Proposição de palavras-chave sobre uma
história, após exemplos oferecidos pelo
professor.

• Histórias sobre o uso
dos chás medicinais
na nossa região.
• Histórias de animais e
plantas da floresta.

• Explicitação de hipóteses e deduções feitas a partir de imagens e títulos de textos
de interesse científico lidos pelo professor.
• Uso da escrita como registro de atividades de Ciências, acompanhando o desenho ou outra forma de representação
gráfica ou tridimensional (como as coleções).
• Elaboração de catálogo para coleções.

• Histórias de animais e
plantas da floresta.

• Registro escrito, com ajuda do professor,
de listas de nomes ou de características dos objetos de estudo, legendas

• Listas de nomes ou de
características de animais e plantas na
fauna e flora regional.

• Histórias de animais e
plantas da floresta.

• Organização de catálogo de plantas medicinais.

283

• Desenhos do céu, indicando com
setas os nomes do que vê: nuvens,
avião, céu azul, Sol, lua, estrela
D’Alva (o planeta Vênus - no final do
dia ou começo da manhã), em diferentes horários, em casa e na escola.
• Desenhos dos ambientes em estudo, indicando, com setas, e nomeando os componentes estudados.
• Produção de fotografias de plantas para serem agrupadas em coleções de fotos específicas: fotos
de uma mesma espécie de planta
em diferentes lugares, variedades
de ervas do jardim da escola, ou
outros, conforme estudo desenvolvido.
• Produção de álbuns de fotos de
um mesmo local e ângulo ao longo
do ano, verificando as mudanças
no ambiente, com subsídio para refletir sobre atuação humana no
ambiente, mudança do clima ao
longo do ano e outras.
• Tomadas de medidas de comprimento de plantas desde a germinação da semente, durante um
tempo suficiente para se obter um
gráfico de barras, acompanhado

Observação, registro e análise:
• dos procedimentos da criança ao recontar histórias ou
comentar textos trabalhados: se, por exemplo, recupera características dos seres vivos, ambientes, aspectos do corpo humano, ou da
saúde, presentes nesses textos, demonstrando que é capaz de localizar informação
científica em textos escritos
ou imagens.
• de como a criança procede
em situações que tenha que
explicar um tema em estudo,
a partir de palavras-chave já
definidas coletivamente.
• dos resultados obtidos em situações como as propostas
na coluna anterior.

para os próprios desenhos ou outras figuras.

dos pedaços de barbantes equivalentes ao comprimento das plantas, ao longo de um período.
• Atividades de exposição oral de hipóteses, observações ou conclusões de investigações realizadas.
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8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Investigar semelhanças
e diferenças entre diversos objetos e seus
materiais, ou materiais
que vêm da natureza,
comparando-os e criando grupos de classificação.

• Produção de diferentes sons, a partir da
vibração de variados objetos e identificar
variáveis que influem nesse fenômeno.

• Sons;
• Objetos que produzem
sons;
• Sons produzidos no
corpo.

Propostas do seguinte tipo:
• apresentação de conjuntos
de imagens de objetos que
produzem sons e solicitação
que as crianças digam que
som é produzido, quando
possível, imitando o som produzido.

• Investigar formas de
energia, observando e
experimentando propriedades da luz e calor do
Sol, da energia do movimento e outras, bem
como algumas interações entre a energia e
os materiais, compreendendo o Sol como a
principal fonte de luz e
calor para o planeta.

• Experimentação e relato do que ocorre
com a passagem da luz através de objetos transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies polidas (espelhos) e
na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos
de uso cotidiano).

• Objetos que refletem
ou não a luz

• Exploração de materiais e objetos,
usando os sentidos do tato, da visão, da audição.
• Experimentação de objetos variados que produzem sons e movimentações do nosso próprio corpo
como um assobio, bater palmas,
soltar ar pela boca e etc.
• Atividades experimentais para
identificação de objetos que possam produzir sons pela vibração e
relacionar o som produzido com a
natureza do material de que são
feitos e, ainda, à sua forma ou tamanho.
• Atividades experimentais variadas, verificando interação entre
luz e materiais, observando formação de sombras, penumbras, sombras coloridas ou densas, disco de
Newton, arco-íris experimentais.
• Atividades experimentais para verificar reflexão da luz em espelhos
e metais.
• Atividades experimentais para verificar as interações de materiais
como calor do sol, se possível,
usando termômetro.
• Construção de relógio de sol e verificação de seu funcionamento
em diferentes dias do ano, para
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Formas de avaliação
adequadas

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede e
dos resultados obtidos em situações como as sugeridas
na coluna anterior.
• Propostas do seguinte tipo:
• identificação de objetos luminosos e iluminados, a partir
de descrições contidas em
textos ou imagens.

• Investigar semelhanças
e diferenças entre diversos objetos e seus
materiais, ou materiais
que vêm da natureza,
comparando-os e criando grupos de classificação.

• Descrição de algumas transformações
do corpo e dos hábitos de higiene, de alimentação e atividades cotidianas do ser
humano, nas diferentes fases da vida.
• Discussão de hábitos necessários para a
manutenção da saúde auditiva e visual,
considerando as condições do ambiente
em termos de som e luz.

• Hábitos de higiene e
cuidados com a saúde
auditiva e visual.
• Hábitos de higiene e
cuidados com a saúde
auditiva e visual.

•

•

•

• Caracterizar diferentes
seres vivos conforme
seus aspectos externos, sua alimentação e
características dos ciclos de vida, considerando possíveis usos
pelo ser humano.

• Investigação das relações entre seres vivos de um mesmo ambiente, animais
que se alimentam de plantas e outros
animais e usam as plantas como abrigo.
• Reconhecimento de que seres vivos são
encontrados em diferentes lugares do
planeta, com características diversas,
porém, sempre em relação com os demais de seu ambiente.
• Valorização da diversidade de seres vivos que utilizamos como matéria prima
ou alimentos, sejam animais, vegetais
ou fungos.
• Identificação e caracterização do modo
de vida (o que comem, como se reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.

• Relações entre seres
vivos.

•

• Animais terrestres e
aquáticos em diferentes ambientes.
•
• Seres vivos usados na
nossa alimentação e
como fonte de matéria
prima.
• Modo de vida dos animais.
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•

observar a variação da posição e
tamanho das sombras durante o
dia e durante o ano.
Em rodas de conversas, discussão
sobre a importância da higiene do
corpo em geral (saúde bucal, auditiva, visual e etc.), como forma de
prevenir doenças;
Orientação sobre os riscos à saúde
visual e auditiva com o uso excessivo de aparelhos que produzem
sons e luz (fones de ouvido, smartphones, aparelhos de som, computador, TV e etc.)
Apresentação de vídeos, slides ou
cartazes sobre as doenças mais
comuns, ocasionadas pela poluição sonora ou pelo excesso de exposição dos olhos à luz solar, e
quais atitudes preventivas são as
mais indicadas.
Por meio de observações diretas
em estudos de meio ou observação de livros e filmes, verificação
da importância de animais para a
vida das plantas (polinização, disseminação de sementes) ou das
plantas para os animais (alimento,
abrigo).
Elaboração de desenhos acompanhados de legendas sobre relações entre seres vivos.
Atividades de classificação de animais conforme sua alimentação
(herbívoros, carnívoros, onívoros),
utilizando palavras, figuras e recursos lúdicos, como jogo de memória ou de trilha.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede e
dos resultados obtidos em situações como as sugeridas
na coluna anterior.
• Propostas do seguinte tipo:
• identificação de objetos luminosos e iluminados, a partir
de descrições contidas em
textos ou imagens.
• produção de quadro com relação dos equipamentos que
a criança mais utilize ou tem
contato no dia a dia e que
produzem sons e imagens

Propostas do seguinte tipo:
• pareamento entre animais e
seus possíveis alimentos.
• separação de figuras de animais, conforme um critério
solicitado – carnívoros ou
herbívoros, ovíparos ou vivíparos, polinizadores ou outros, conforme os assuntos
estudados.
• organização das etapas de
preparação de pães fermentados, considerando- se os
ingredientes, o papel do fermento biológico e o momento de assar o pão.

• Descrição e comunicação das alterações • Ciclo de vida e caracque ocorrem desde o nascimento em
terísticas e desenvolanimais de diferentes meios terrestres
vimento dos animais.
ou aquáticos, inclusive o homem.
• Identificação de etapas e características • Ciclo de vida e caracdos seres vivos em seu ciclo vital: nasciterísticas e desenvolmento, crescimento, reprodução e
vimento dos animais.
morte.
• Identificação de características das eta- • Diferenças das etapas
pas de vida de anfíbios, répteis, aves e
de vida em peixes, anmamíferos, considerando a reprodução
fíbios, aves, repteis e
e os cuidados com as crias.
mamíferos.

• Investigar diferentes razões pelas quais o ser
humano modifica os
ambientes, sabendo argumentar sobre atitudes individuais e coletivas de preservação do
meio ambiente.

• Comparação de alguns animais e organização de grupos, com base em características externas comuns (presença de
penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).

• Características externas dos animais.

• Estabelecimento de relações entre mudanças nos ambientes e ações dos seres
humanos, outros animais e plantas, em
ambientes urbanos e rurais.
• Comparação de diferentes amostras de
solo do entorno da escola e/ou outros
ambientes com base em características
como cor, textura, cheiro, tamanho das
partículas, permeabilidade etc.
• Identificação dos diferentes usos do solo
(plantação e extração de materiais, dentre outras possibilidades), reconhecendo
a importância do solo para a agricultura
e para a vida.
• Reconhecimento de que a comida em
geral vem das fazendas ou outros ambientes rurais transformados, que sofrem
diferentes ações para sua formação e
manutenção.

• Diferença entre ambientes urbanos e rurais
• Tipos de solo

• Importância do solo
na agricultura - produção de alimentos.
• Importância do solo
na agricultura - produção de alimentos.
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• Preparação experimental de pães
e iogurtes, relacionando-se a fermentação à ação de fungos microscópicos.
• Por meio de visitas, leituras e outras formas de pesquisa, levantamento de informações sobre criação de animais para consumo humano, seu ciclo de vida, os cuidados necessários à sua saúde.
• Por meio de visitas, leituras e outras formas de pesquisa, identificação de plantações para diferentes usos – fonte de celulose para
o papel, fonte de alimento, de madeira e carvão, ou outras.
• Pesquisa de representantes da
fauna regional destacando as
suas características.

• sequenciação de figuras sobre as etapas de ciclo vital de
seres vivos estudados.
• produção de álbuns sobre
vida das plantas que são matérias-primas.
Observação:
• em todos os casos, a perspectiva é sempre verificar o
nível de conhecimento revelado pela criança sobre os diferentes tipos de conteúdo
trabalhados.

• Atividades de investigação para
comparar ambientes urbanos e rurais, por meio de observações e
leituras, realizando registros por
desenhos, coleção de figuras ou
textos.
• Construção de maquetes de ‘fazendinhas’, acompanhadas de
conversas sobre os vários lugares
produtivos e suas características,
os animais criados ou plantas cultivadas.
• Atividades experimentais para
identificação de características de
solos em condições do ambiente
não cultivado, com ou sem presença de vegetação, de solos com
plantio ou já alterados pela atuação humana

Propostas do seguinte tipo:
• construção de quadros comparativos entre as características de ambientes estudados.
• construção de álbuns de fotos e figuras ou maquetes de
ambientes.
• criação, em grupo, de uma
história para contar a transformação de um ambiente
nativo em uma fazenda ou cidade, relatando o que acontece com os seres vivos que
ali habitaram no passado e
quais estão ali no presentes.
• Exposição de trabalhos feitos
com material considerado
como lixo, acompanhado de

• Investigar formas de
energia, observando e
experimentando propriedades da luz e calor do
Sol, da energia do movimento e outras, bem
como algumas interações entre a energia e
os materiais, compreendendo o Sol como a
principal fonte de luz e
calor para o planeta.
• Investigar temas ou
problemas de interesse
científico e cultural,
acerca do corpo humano e da saúde, reconhecendo diferentes fatores que compõem a
saúde individual, e
transformações
do
corpo
e

• Pesquisa sobre a composição do lixo escolar e doméstico, identificando materiais que podem ser reciclados e objetos
que podem ser reutilizados.
• Observações: em seus estudos sobre
ambientes rurais produtivos, as crianças
podem descobrir também problemas envolvidos na produção:
• colheitas podem ser ameaçadas por pragas e ervas daninhas;
• -parte das safras pode ser perdida antes
de serem consumidas;
• -máquinas caras ajudam em muitas coisas: plantar, colher, empacotar, transportar, manter fresco.
• Observação, identificação e registro dos
períodos diários (dia e/ou noite) em que
o Sol, demais estrelas, Lua e planetas
estão visíveis no céu.
• Discussão sobre atividades humanas realizadas no período do dia e da noite.

• Tipos de lixo (orgânico
e inorgânico)
• Reciclagem do lixo.

• Rodas de conversa sobre as finalidades com que os ambientes nativos são transformados, para a
vida humana nas cidades ou para
a obtenção de matérias primas e
alimentos em ambientes rurais.
• Oficinas de confecção de objetos
para reuso, a partir de materiais
descartados, para perceber que alguns materiais podem ser reciclados e objetos podem ser usados
novamente, às vezes de formas diferentes.

relatos orais sobre procedimentos e importância de recuperação de material e objetos.
Observação:
• Em todos os casos, a perspectiva é sempre verificar o
nível de conhecimento revelado pela criança sobre os diferentes tipos de conteúdos
trabalhados.

• Astros luminosos e iluminados.

• Atividades experimentais variadas, verificando a interação entre
a luz e materiais, observando a formação de sombras.
• Observação no cotidiano de fontes
de luz usadas em casa, na cidade
e no campo.
• Roda de conversa para os alunos
relatarem e representarem, por
meio de desenhos, fenômenos astronômicos visíveis no cotidiano.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede e
dos resultados obtidos em situações como as sugeridas
na coluna anterior.
• Propostas do seguinte tipo:
• descrição, através de desenhos das observações realizadas.

• Compreensão da importância da locomoção humana para várias atividades,
com várias possibilidades de movimentos, respeitando-se pessoas com dificuldades nessa função.

• Movimentação
do
corpo;
• Cuidados com a locomoção;
• Respeito às pessoas
com dificuldades de
mobilidade.
• Importância de uma
alimentação variada.

• Por meio de jogos, leituras e rodas
de conversa, exploração e sistematização de conhecimentos sobre as partes do corpo que se mexem ou não se mexem externamente, podendo levantar hipóteses sobre o que se mexe internamente, relacionando-se os movimentos às funções de locomoção
diferenciada nas várias etapas da
vida.

Propostas do seguinte tipo:
• produção de texto, a partir de
imagens acompanhadas de
palavras-chave para que se
possa verificar o nível de conhecimento sobre as partes
e o funcionamento do corpo
humano.
• sequenciação de figuras de
seres humanos em diferentes idades, organizando uma

• Valorização da alimentação variada
como fonte de energia e saúde para o
funcionamento do corpo.

• Atividades humanas
realizadas no períodos de dia e da noite.
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comportamento
humano, em diferentes fases da vida.

• Descrição de algumas transformações
do corpo e dos hábitos de higiene, de alimentação e atividades cotidianas do ser
humano, nas diferentes fases da vida.

• Prevenção de doenças e importância de
higiene e outros hábitos para a saúde em
atividades cotidianas.

• Pesquisa orientada sobre doenças
comuns entre estudantes, como a
ascaridíase, a pediculose e outras,
de relevância local, com vistas a
montar um jogo de memória em
que se pareiam a figura do causador da doença comum a carta de
descrição de sintomas e modos de
prevenção.
• Leitura de livros sobre o corpo humano, com ajuda do professor.

linha de tempo da espécie e
descrevendo características
de diferentes momentos da
vida.
• posicionamento em relação
a maus hábitos de higiene,
apresentados em histórias
ou situações-problema.
Observação:
• em todos os casos, a perspectiva é sempre verificar o
nível de conhecimento revelado pela criança sobre os diferentes tipos de conteúdos
trabalhados.

• Investigar, por meio de
observações e experimentos, algumas propriedades e transformações da água, estabelecendo relações de
causa e consequência
entre fenômenos naturais ou transformações
obtidas em experimentação.

• Explorações sobre a presença de água
em diferentes situações: no corpo humano, nos vegetais, nos animais, nos
ambientes terrestres e em outros planetas.
• Identificação de evidências de transformações ocorridas em experimentos, situações do cotidiano ou no ambiente,
envolvendo a água diretamente ou indiretamente, por exemplo, na reciclagem
de papel, na corrosão, na culinária e etc.

• A água nos seres vivos, meio ambiente e
planetas.

• Rodas de conversa sobre a presença da água em diferentes lugares e atividades humanas.
• Busca de informações sobre atividades humanas relacionadas à
água.
• Pesquisa sobre as diferentes fontes de coleta de água pela população acreana, atualmente e no passado.
• Experimentos variados para estudar as relações da água com o calor ou da água com os materiais.
• Situações de culinária, envolvendo
a água, explorando suas transformações.
Observações:
• Mesmo que não possam compreender a natureza cíclica de eventos, poderão colecionar fatos que
os ajudem a começar a compreender o ciclo da água. Evaporação e
condensação não vão significar
nada mais do que “aparece e

Propostas do seguinte tipo:
• elaboração de esquemas sobre a importância da água
em determinadas situações
estudadas (no ambiente urbano, em ambiente rural, no
cotidiano das pessoas, por
exemplo).
• identificação das causas de
certas transformações da
água, estudadas em textos
ou experimentos.
Observação:
• em todos os casos, a perspectiva é sempre verificar o
nível de conhecimento revelado pela criança sobre os diferentes tipos de conteúdos
trabalhados.

• Ciclo da água;
• Mudanças de estados
físicos da água;
• Uso da água na alimentação e indústria.
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desaparece”, até que possam
compreender que o invisível está
presente. Entretanto, por meio de
observação e experimentações podem verificar que:
• água pode ser líquida ou sólida e
voltar para o outro estado, sendo
que a quantidade de água não
muda.
• água no recipiente aberto desaparece, no fechado não.
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9. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 4º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Investigar semelhanças
e diferenças entre diversos objetos e seus materiais, ou materiais
que vêm da natureza,
comparando-os e criando grupos de classificação.

• Identificação de misturas na vida diária,
com base em suas propriedades físicas
observáveis, reconhecendo sua composição.
• Testagem e relato de transformações
nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).

• Experimentações com materiais,
em relação à água, identificando
quais se misturam à água, quais
os resultados das misturas,
usando quantidades diferentes de
materiais– corantes, carvão, giz,
terra, entre outros.
• Exploração de materiais e objetos,
usando os sentidos do tato, da visão, da audição.

Propostas do seguinte tipo:
• registro do que foi observado
nos experimentos que demonstraram as misturas realizadas.
• Realização de um novo experimento semelhante aos que
foram feitos, solicitando à criança que descreva as transformações, para verificar se
adquiriu o vocabulário trabalhado.

• Atividades que tematizem as relações entre plantas e animais, especialmente as relações alimentares, a partir de diferentes fontes
de informação: observação direta
da natureza, observação de terrário, filmes ou leituras de materiais
impressos.
• Elaboração de esquemas de cadeias alimentares relativas a diferentes ambientes.
• Elaboração de desenhos acompanhados de legendas, sobre relações entre seres vivos.

• Avaliação dos registros realizados ao longo das investigações, verificando a anotação
de detalhes e características
do que foi observado ou experimentado.
• Apresentação de situaçãoproblema inédita, que amplie
um tema, efetivamente, trabalhado pela classe. Por
exemplo, uma descrição dos
seres vivos de um ambiente,
para a criança organizar uma
cadeia alimentar.

• Estabelecer relações
entre seres vivos de um
mesmo meio ambiente,
observando os papéis
ecológicos de plantas,
animais e fungos e descrevendo esses seres
vivos.

• Conclusão de que algumas mudanças
causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras
não (como o cozimento do ovo, a queima
do papel etc.).
• Investigação das relações entre seres vivos de um mesmo meio ambiente, verificando quais as plantas servem de abrigo
e alimento para animais e fungos.
• Análise e construção de cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição
ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos.

• Discussão sobre desequilíbrio ambiental,
a partir de exemplos de mudanças em
cadeias alimentares.

• Misturas;
• Tipos de misturas.
• Fatores que influenciam a transformação
de materiais: aquecimento, resfriamento,
luz e umidade.
• Fatores que influenciam a transformação
de materiais: aquecimento, resfriamento,
luz e umidade.
• Relações alimentares
entre os seres vivos.
• Cadeias alimentares;
• Níveis das cadeias alimentares (produtores,
consumidores e decompositores);
• Fotossíntese;;
• Animais herbívoros,
carnívoros, onívoros.
• Equilíbrio e desequilíbrio ambiental.
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Formas de avaliação
adequadas

• Reconhecimento de necessidades básicas de animais e plantas: animais e plantas precisam de água; plantas precisam
também de luz; animais precisam de alimentos.
• Descrição e destaque de semelhanças e
diferenças entre o ciclo da matéria e o
fluxo de energia entre os componentes
vivos e não vivos de um ecossistema.
• Caracterização de árvores, arbustos e ervas, conforme seus aspectos externos.

• Alimentação de animais e plantas.

• Formulação de hipóteses sobre a alimentação de plantas e fungos.

• Fungos e Bactérias.

• Estabelecimento de relação da participação de fungos e bactérias, no processo
de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo.

• Fungos e Bactérias.

• O ciclo da matéria na
natureza.
• Características externas das plantas.
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• Classificação de animais, conforme sua alimentação (herbívoros, carnívoros, onívoros) em uma
cadeia alimentar.
• Experimentações das relações entre plantas e luz, observando sementes que germinam no claro e
no escuro, verificando que dão origem a plantas sem a cor verde, ou
ainda observando que as folhas de
árvores, quando cobertas, também perdem a cor.
• Verificação do pigmento verde das
plantas, por meio de extração em
álcool e outros experimentos simples.
• Comparação do ser humano com
outros animais em relação aos
hábitos alimentares, observando
tanto os alimentos, quanto suas
dentições e comportamento alimentar.
• Cultivo experimental de bolores e
fungos, usando diferentes substratos (alimentos, solo, papel etc.)
em câmaras úmidas.
• Discussão sobre o uso de fungos
na produção de alimentos (pães e
iogurtes), bebidas alcóolicas, remédios como antibióticos e combustíveis como o álcool (etanol) a
partir de cana de açúcar.
• Observação de plantas e suas partes, atentando para a comparação
entre os caules de árvores, arbustos e ervas.
• Observação: a câmara úmida consiste em recipiente com tampa,
onde se colocará um pedaço de

• Relatos pessoais de experimentos.
• Organização, pelo desenho,
de etapas da experimentação realizada.

• Investigar as funções
de nutrição do corpo
humano, reconhecendo
propriedades dos alimentos e princípios da
alimentação saudável.

• Reflexão coletiva sobre limites e potencialidades do próprio corpo, compreendendo-o como semelhante, mas não igual
aos demais, para desenvolver autoestima e cuidado consigo próprio.
• Compreensão da necessidade de auto
atenção, reconhecendo que alterações
do corpo devem ser comunicadas aos
adultos, pois podem ser indicadores de
doenças.

• Saúde e equilíbrio do
corpo.

• Proposição, a partir do conhecimento
das formas de transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), de atitudes e medidas adequadas
para prevenção de doenças a eles associadas.

• Doenças
causadas
por micro-organismos
e medidas de prevenção.

• Importância da autoestima e autocuidado.

•

•

•
•

•

•
•
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algodão molhado e um substrato
escolhido. Quando os fungos aparecerem, o recipiente deverá ser
fechado.
Debates sobre necessidades diárias do corpo para a manutenção
da saúde: alimentação, repouso e
outros cuidados.
Levantamento de dados sobre hábitos alimentares das crianças, verificando se elas estão bem nutridas, a partir de leituras, experimentos, observações ou entrevistas.
Classificação e alimentos com
base em um.
Dos referenciais de boa alimentação: roda de alimentos, quatro grupos, pirâmide ou o mais recente, o
Guia Alimentar para a População
Brasileira.
Preparação de lanches saudáveis,
usando conceitos de referencial de
boa alimentação, conversando sobre a importância da higiene para
afastar microrganismos causadores de doenças.
Discussão sobre pratos típicos da
culinária acreana e o seu potencial
nutritivo.
Leitura de rótulos de alimentos industrializados, para explorar a variedade de informações e destacar
a presença de nutrientes variados
em alguns, e a presença de poucos nutrientes em outros (como
por exemplo, refrigerantes e balas).

• Montagem de um álbum de
figuras, com comentários sobre hábitos alimentares saudáveis ou prejudiciais.
• Organização de tabelas com
exemplos de alimentos dos
grupos de alimentos, conforme o referencial adotado.
• Avaliação crítica de cardápios, usando o referencial
adotado.
• Jogos com figuras de alimentos que sirvam para montar
cardápios para crianças saudáveis.
• Organização de dados coletados em tabelas, para a criança completar com exemplos que conheça, correlacionando alimentos e nutrientes.
• Desenhos do corpo humano
por dentro, com setas, indicando os nomes das partes
do aparelho digestório.
• Análise de histórias ficcionais sobre situações de malestar, tendo por objetivo escrever uma carta ao personagem, recomendando cuidados com a saúde.

• Investigar formas de
energia, observando e
experimentando propriedades da luz e calor do
Sol, da energia do

• Identificação dos pontos cardeais, com
base no registro de diferentes posições
relativas do Sol e da sombra de uma vara
(gnômon).

• Pontos cardeais;
• Projeção de sombras
e Vara de Gnômon.
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• Atividades experimentais para começar a observar a diversidade de
substâncias presentes em alimentos, como água, óleo e amido.
• Investigação sobre o sistema digestório humano, em livros e outras fontes, verificando sua forma
de tubo que percorre o corpo, da
boca ao ânus, com porções diferenciadas: boca, esôfago, estômago e intestino.
• Investigação sobre o sistema excretório, em livros e outras fontes, para
distinguir a produção de fezes e de
urina.
• Rodas de conversa sobre situações de mal-estar do corpo, indicativas de doenças: dor de cabeça,
suor excessivo, fezes moles e frequentes, urina escura ou dificuldade para enxergar de longe, por
exemplo.
• Observação: o conhecimento interno do corpo, embora desperte
curiosidade das crianças, é bastante abstrato e difícil. Esta primeira aproximação ao conhecimento interno do corpo humano,
ainda tem caráter exploratório, não
sendo esperado que todos da
classe tenham domínio sobre os
conceitos destacados.
• Construção de uma vara de Gnômon para identificação dos pontos
cardeais.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede e
dos resultados obtidos em situações como as sugeridas na
coluna anterior.

movimento e outras,
bem como algumas interações entre a energia e os materiais, compreendendo o Sol como
a principal fonte de luz
e calor para o planeta.

• Comparação das indicações dos pontos
cardeais resultantes da observação das
sombras de uma vara (gnômon) com
aquelas obtidas por meio de uma bússola.

• Funcionamento
Bússola.

• Situar o planeta Terra
no Sistema Solar, observando as condições
e a variedade da vida
em nosso planeta na
atualidade e em sua
história geológica, valorizando a preservação
dos recursos naturais,
propondo alternativas e
o uso racional desses
recursos, a diminuição
do seu consumo.

• Associação dos movimentos cíclicos da
Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento
para a construção de calendários em diferentes culturas.

• Movimentos da lua e
da terra;
• Tipos de calendários.

• Explorar e valorizar conhecimento sobre a natureza e as tecnologias
da atualidade ou de outros lugares e tempos.

• Exploração de conhecimento tradicional
da região, conhecimento indígena ou da
história da ciência, conforme o tema em
estudo.

• Conhecimento tradicional dos povos amazônicos (seringueiros,
indígenas, ribeirinhos
e etc.) e sua importância.
• Conhecimento tradicional
dos
povos

• Valorização da construção coletiva e histórica do conhecimento científico.
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da

• Observação no cotidiano de fontes
de luz usadas em casa, na cidade e
no campo.
• Identificação das projeções de
sombras de prédios, torres, árvores, varas, tendo como referência
os pontos cardeais.
• Levantamento de informações sobre os vários veículos utilizados pelas crianças e outros que conhecem, para classificá-los conforme a
fonte de energia, seguido de registros em cartazes.
• Pesquisa sobre a construção de
calendários por diferentes culturas, a partir das diferenças de intensidade de luz e calor nas diferentes regiões do planeta.
• Apresentação de esquemas das
fases da lua.
• Oficina de construção de lunetas,
usando material de baixo custo
(canos PVC, fita adesiva, garrafa
pet, massa durepox, tinta (spray),
cartolina preta, lentes de óculos
etc.)

• descrição, através de desenho, das atividades experimentais realizadas.

• Leitura compartilhada de textos
selecionados que abordam história da ciência ou conhecimento tradicional sobre tema em estudo.
• Participação de debates sobre histórias que envolvam explicações
de outras culturas ou outros tempos, sobre um tema em estudo.

• Criação de desenhos de imaginação de texto, para relatar
uma história da ciência estudada.
• Argumentação favorável ou
contrária a certas invenções
do passado ou recentes.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já possui sobre o Sistema Solar, movimentos da
lua e da terra;
• propostas de produção de
textos sobre as impressões
individuais relativas aos temas abordados.
• Avaliação da participação e
disposição das crianças, nas
diferentes atividades realizadas.
• Confecção de livro das descobertas sobre o planeta,
conforme as investigações
efetivamente realizadas.

• Comunicar de modo
oral, escrito e através
de desenhos ou outras
representações
gráficas, ou usando tecnologias de comunicação e
informação as perguntas, suposições, dados
e conclusões, bem
como quadros de dupla
entrada, valorizando as
diferentes observações
dos colegas e utilizando
as informações obtidas
para justificar ideias e
registros.

• Formular questões sobre fotografias, observações diretas, textos narrativo-descritivos ou experimentos realizados.

• Organização de informações em grupo,
sobre tema investigado, como parte da
apresentação de seminário, enfatizando
a capacidade de explicar oralmente, com
apoio de cartaz que contenha informação
relevante.
• Organização de registros de observação e
investigação, em forma de desenhos informativos com crescente detalhamento,
sequências de desenhos com legendas,
quadros de dupla entrada e textos narrativos ou opinativos.

amazônicos
(seringueiros, indígenas, ribeirinhos e etc.) e sua
importância.
• Histórias de lendas
dos povos da Amazônia.

• Elementos da cultura
regional como alimentos, ervas medicinais,
lendas dos seringueiros e dos indígenas e
etc.
• Desenhos que retratam diferentes aspectos da cultura regional.
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• Leitura compartilhada e organização de mural sobre novas descobertas científicas.
• Organização coletiva de listas de
questões ou hipóteses que serão
investigadas em experimentação
ou outra forma de vivência.
• Organização, primeiro com a ajuda
do professor e depois, de maneira
autônoma, quadros de dupla entrada para registro de informações.
• Criação de desenhos de imaginação para representar hipóteses.
• Criação de desenhos de observação, aliado à capacidade de descrição do próprio desenho e de sua
reelaboração, mediante as críticas
de colegas e do professor.
• Criação de textos, relatando a vivência de experimentos e outras
atividades de investigação.
• Seleção de palavras e fraseschave de textos, como base para a
produção de sínteses, primeiro
com ajuda do professor e depois
com certa autonomia.

• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
Ciências Naturais no discurso oral ou escrito da criança.
• Seleção de palavras-chave
ou frases significativas de
um texto e organização de
esquema-síntese ou exposição oral.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal ou outra.
Observação:
• é importante selecionar duas
ou três modalidades de representação para trabalhar;
• conjuntamente com um
tema, para ser possível operar a avaliação formativa e
somativa da aprendizagem.

10. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Experimentar e descrever materiais ou formas
de energia que são recursos renováveis ou
não renováveis.

• Compreensão de que materiais e energia
se transformam com o emprego de tecnologia e de que diversos recursos naturais
são explorados para o seu fornecimento.
• Exploração dos fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como densidade,
condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras.
• Compreensão de que as transformações
de materiais e energia procedem em etapas.

• Análise de diferentes materiais cotidianos para o estudo de algumas
propriedades específicas como:
estado físico, cor, odor, textura,
brilho, tenacidade, densidade (madeira, plástico, ferro, aço, alimentos, tecidos, lixas e etc.).
• Investigações sobre a produção de
resíduos sólidos (lixo), suas causas
e consequências.
• A partir de leituras e outras formas
de coletar informação, atividades
de produção de esquemas das etapas de transformação de matériaprima, de origem animal, vegetal
ou de componentes do solo, ou petróleo, em produtos manufaturados ou industrializados.
• Roda de conversa sobre o problema do lixo, problematizando a
perda de recursos naturais e financeiros, bem como os problemas
ambientais a ele associados.
• Discussão sobre a situação do
descarte e deposição de lixo nas
cidades acreanas e problemas decorrentes da falta de aterros sanitários na maioria das cidades.
• Atividades de produção de esquemas das etapas de transformações
de energia
realizadas
por

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já possui sobre formas
de energia e recursos renováveis e não-renováveis;
• De como a criança procede
enquanto realiza atividades
de estudo sobre formas de
energia e recursos renováveis e não-renováveis.
• Propostas de produção de
textos sobre as impressões
individuais relativas aos temas abordados.
• Avaliação da participação e
disposição das crianças nas
diferentes atividades realizadas.
Outras propostas:
• interpretação ou organização
de esquemas para indicar
transformações de energia,
realizada por máquinas ou
equipamentos.
• relatórios de situações experimentais, indicando material, procedimentos, questão
investigada e resultados.
• leitura e interpretação de textos que abordam transformações de energia, podendo

• Reconhecimento dos materiais recicláveis (metais, vidro, papel e outros), investigando processos de diminuição do
problema da acumulação do lixo.
• Comparação e classificação de equipamentos, utensílios e ferramentas, relacionando seu funcionamento à utilização de
energia, para se aproximar da noção de
energia como
capacidade de realizar trabalho.
• Compreensão e nomeação das fontes de
energia que são utilizadas por equipamentos ou que são produto de suas
transformações.

• Matéria e energia

• Fenômenos físicos e
fenômenos químicos.

• Propriedades físicas
da
matéria (densidade,
solubilidade,
condutibilidade, magnetismo).
• Materiais recicláveis.

• Classificação de equipamentos que utilizam energia.

• Fontes de energia.
• Equipamentos que utilizam energia.
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Formas de avaliação
adequadas

• Caracterização de fontes renováveis ou
não renováveis de energia.

• Energias renováveis e
não renováveis.

•

•

•
•
•

•

• Identificar relações entre água, solo, seres vivos e calor, considerando as ações humanas e valorizando a preservação ambiental.

• Aplicação dos conhecimentos sobre as
mudanças de estado físico da água, para
explicar o ciclo hidrológico e analisar
suas implicações na agricultura, no
clima, na geração de energia elétrica, no
provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

• O Ciclo da água e importância para agricultura e equilíbrio do
clima.
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•

máquinas e equipamentos, como
em veículos, na iluminação, em fogões e outros do cotidiano (por
exemplo, em uma lâmpada, a
energia elétrica se transforma em
calor e luz).
Investigação sobre fontes de energia
elétrica,
comparando-as
quanto a seu impacto ambiental e
classificando-as entre fontes renováveis ou não renováveis.
Exploração experimental de geração elétrica pelo efeito eletromagnético, montando galvanômetro
simples com bobina de fio de cobre, ímãs pequenos e bússola.
Exploração experimental de circuito elétrico.
Investigação sobre formas de
reuso de objetos e reciclagem de
materiais.
Criação de experimentos para
transformação de energia gravitacional em energia cinética e sonora.
Coleção de figuras de máquinas e
utensílios para classificá-las segundo as formas de energia que
utilizam e compará-las conforme
suas finalidades.
Situações de observação direta da
chuva, acompanhada de problematização sobre a origem e o destino da água da chuva em lugares
asfaltados, no solo nu ou coberto
por vegetação.

identificar formas de energia
que são renováveis e os combustíveis fósseis, por exemplo, que não são.
• interpretação de situaçõesproblema, envolvendo resíduos sólidos, discutindo causas e consequências, conforme as investigações efetivamente realizadas.

• Comentários sobre fotos que
mostrem enchentes, enxurrada, erosão e outros fenômenos que correlacionam o
solo e a água.
• Relato pessoal de situações
experimentais.

• Seleção de argumentos que justifiquem
a importância da cobertura vegetal para
a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água
e da qualidade do ar atmosférico.
• Reconhecimento do saneamento básico
como técnica que contribui para a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.
• Investigação de processos de tratamento
de água, utilizadas em uma ETA – Estação
de Tratamento de Água.
• Reconhecimento das formas de captação, armazenamento e tratamento de
água, de destinação das águas servidas e
das formas de tratamento do lixo na região em que se vive, relacionando-as aos
problemas de saúde local.
• Reconhecimento das principais formas
de poluição e outras agressões ao meio
ambiente de sua região, identificando as
principais causas e relacionando-as aos
problemas de saúde da população local.
• Identificação dos principais usos da
água e de outros materiais nas atividades cotidianas, para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses
recursos.
• Construção de propostas coletivas para
um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de
materiais consumidos na escola e/ou na
vida cotidiana.
• Relacionar o aumento da frequência de
cheias e secas dos rios e igarapés aos
diferente meios de uso da água e da
terra e impactos provenientes destas alterações nas dinâmicas naturais.

• Importância da cobertura vegetal para manutenção do ciclo da
água, solo e qualidade
do ar.
• Saneamento básico.

• Captação,
mento e
da água.
• Captação,
mento e
da água.

armazenatratamento
armazenatratamento

• Poluição das águas e
do meio ambiente.

• Usos da água.

• Consumo consciente
da água;
• Consumo consciente,
Reciclagem e reutilização de materiais.
• Cheias e secas nos
rios e igarapés (causas e consequências).
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• Montagem de experimentos variados para observar as mudanças
de estado físico da água, acompanhados de formulação de hipóteses sobre o que vai acontecer e a
posterior confrontação de resultados.
• Exploração experimental sobre
materiais bons ou maus condutores de calor.
• Experimentação clássica sobre as
relações entre solo e água, refletindo sobre as interações entre
água e solo, conforme sua variedade.
• Comparação entre vários tipos de
solos presentes nos lugares frequentados pelas crianças, para
identificar suas características comuns: presença de água, ar, areia,
argila e matéria orgânica.
• Experimentação de longo prazo:
com postagem a partir de solo e
restos de alimentos vegetais, observando a ação de fungos e microrganismos.
• Debates sobre situações-problema a respeito de situações reais que envolvam relações entre
solo e água: enchentes, desmoronamentos e outras formas de erosão dos solos, valorizando formas
de preservação.
• Visitas monitoradas à Estação de
Tratamento de Água.
• Simulação de processos de tratamento de água: filtração, decantação e cloração.

• Situação-problema em que a
situação experimental é
apresentada com variação,
para a criança interpretar.
Por exemplo: a criança acompanhou a evaporação da
água com terra (lama). E se
ao invés de lama fosse água
salgada, o que aconteceria?
• Construção coletiva de tabelas para acompanhamento
de experimentos de longoprazo.
• Relato pessoal de visita a uma
ETA, com desenhos ou fotos.
• Relato de entrevistas, com
moradores mais antigos da
cidade, sobre como a população acreana coletava água
para suas necessidades cotidianas, em décadas passadas.

• Ampliar conhecimentos
sobre saúde e corpo humano, investigando seu
funcionamento como
um todo.

• Discutir a ocupação e uso da terra e suas
implicações nos ecossistemas aquáticos.

• Uso da terra e manutenção das florestas
para regulação da
temperatura.

• Relacionar as variações da temperatura
e umidade do ar entre ambientes florestados e não florestados.

• Aumento de temperatura decorrente do
desmatamento.

• Identificação de materiais que necessitam de um processo de descarte diferenciado (baterias, pilhas, monitores de
computador e etc.)

• Descarte adequado
para lixos tóxicos (pilhas, baterias, monitores de computador e
etc.)
• Principais partes do
corpo humano;
• Relação entre tecidos,
órgãos e sistemas.
• Sistemas Digestório,
Respiratório, Circulatório, Endócrino (Hormonal).

• Desenvolvimento de vocabulário para localizar órgãos e regiões do corpo humano
e descrever seu funcionamento básico.
• Estabelecimento de relações entre os diferentes órgãos e sistemas, para compreender o corpo como um todo integrado: os alimentos, o oxigênio e os hormônios vão para todas as partes do
corpo pelo sangue; o coração bate mais
forte quando o corpo precisa de mais oxigênio; o corpo reage como um todo a estímulos do ambiente; o corpo cresce,
transforma-se e mantém-se com saúde
sob o comando de estímulos produzidos
internamente (hormônios e atividade do
cérebro).
• Seleção de argumentos que justifiquem
por que os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis
pelo processo de nutrição do organismo,
com base na identificação das funções
desses sistemas.

• Sistemas Digestório,
Respiratório, Circulatório, Endócrino (Hormonal).
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• Debates sobre a qualidade de
vida, relacionada ao saneamento
básico.
• Exploração experimental ou por
meio de leituras e debates sobre a
questão da poluição local.
• Pesquisa sobre como é feito o descarte de pilhas e baterias na comunidade.

• Situações de levantamento de hipóteses e conhecimentos prévios sobre órgãos e regiões do corpo humano: localização, funções e nomes populares.
• Estudos em atlas anatômicos e livros de ciências para ampliar conhecimentos sobre o corpo humano como um todo.
• Debates de situações-problema
que descrevem respostas do
corpo a condições limite (muito
frio ou muito calor, medo, ansiedade, felicidade, por exemplo)
para observar que o corpo reage
como um todo integrado e lançar
questões de investigação sobre
corpo humano e saúde.
• Atividades práticas para medições
de perímetro torácico, batimentos
cardíacos e frequência respiratória, relacionando-as ao funcionamento dos sistemas respiratório e

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já possui sobre o corpo
humano e seu funcionamento, bem como dos fatores individuais e coletivos
que influenciam a saúde humana;
• de como a criança procede
enquanto realiza atividades
de estudo sobre o corpo humano e seu funcionamento.
• propostas de produção de
textos sobre as impressões
individuais relativas aos temas abordados, identificando as partes do corpo em
estudo e seu respectivo funcionamento, bem como abordando os fatores individuais
e coletivos que influenciam
na saúde humana.

• Justificativa da relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e
a eliminação dos resíduos produzidos.
• Estabelecimento de relações entre a saúde do corpo e a existência de defesas
naturais e estimuladas (vacinas).
• Compreensão da complexidade da saúde humana, considerando fatores individuais e coletivos.

• Sistemas Digestório,
Respiratório, Circulatório, Endócrino (Hormonal).
• Sistema Imunológico
e vacinas.
• Fatores individuais e
coletivos de promoção
da saúde.

•

•

•

• Investigar as funções
de nutrição do corpo
humano, reconhecendo
propriedades dos alimentos e princípios da
alimentação saudável.

• Reconhecimento dos alimentos como
fontes de energia e materiais para o crescimento, como também para a manutenção do corpo saudável, valorizando a
máxima utilização dos recursos disponíveis na reorientação dos hábitos de alimentação.
• Identificação de relações entre a falta de
higiene pessoal e ambiental e a aquisição
de doenças, pelo contágio por vermes e
microrganismos.

• Grupos de Alimentos
(carboidratos, proteínas, vitaminas, lipídeos, sais minerais e
fibras).

•

• Hábitos de higiene
pessoal e dos alimentos para promoção da
saúde e prevenção de

•
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•

cardíaco e a características do organismo (idade, condicionamento
e atividade física) em conexão com
Educação Física.
Situação de debate sobre a importância da vacinação, a partir da leitura de carteirinhas de vacinação,
entrevista com especialista em saúde ou notícias de jornal sobre aplicação de vacinas.
Observação: a proposta é incentivar as crianças a entender que as
vacinas são substâncias que levam o corpo a construir suas próprias substâncias de defesa para
as doenças infecciosas, ou seja, doenças causadas por microrganismos, mas que nem todas têm vacina. Doenças crônicas são aquelas que vêm do mau funcionamento do organismo em si (por
causas hereditárias, decorrentes
de acidentes ou hábitos prejudiciais) e que não têm vacinas.
Roda de conversa sobre as doenças (viroses) mais comuns no Estado do Acre e que podem ser prevenidas por vacinas.
Retomada de Debates sobre necessidades diárias do corpo para a
manutenção da saúde: alimentação, repouso e outros cuidados.
Pesquisa sobre hábitos alimentares das populações Amazônicas e,
em especial, dos povos acreanos.
Exibição de vídeos e discussão sobre cuidados que devemos ter ao
consumir alimentos que podem

• avaliação da participação e
disposição das crianças nas
diferentes atividades realizadas.
Outras propostas:
• dada uma figura do corpo humano, a criança indica os nomes dos órgãos e sistemas
estudados, usando setas.
• produção de uma legenda ou
um quadro explicativo de nomes de órgãos e sistemas e
suas funções.
• relatórios de situações experimentais, indicando material, procedimentos, questão
investigada e resultados.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já possui sobre os alimentos e sua importância
para o organismo;
• de como a criança procede
enquanto realiza atividades
de estudo sobre os hábitos
alimentares.

• Organização de um cardápio equilibrado
com base nas características dos grupos
alimentares (nutrientes e calorias) e nas
necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo.
• Reflexão sobre hábitos alimentares tradicionais dos povos amazônicos e seu
elevado valor calórico, necessário ao trabalho cotidiano na vida na floresta.

• Situar o planeta Terra
no Sistema Solar, observando as condições
e a variedade da vida
em nosso planeta na
atualidade e em sua
história geológica, valorizando a preservação
dos recursos naturais,
propondo alternativas e
o uso racional desses
recursos e a diminuição
do seu consumo.

• Discussão sobre a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) entre crianças e jovens, a
partir da análise de seus hábitos (tipos e
quantidade de alimento ingerido, prática
de atividade física etc.).
• Identificação de algumas constelações e
planetas no céu, com o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos
digitais, entre outros), e os períodos do
ano em que elas são visíveis no início da
noite.
• Associação do movimento diário do Sol e
das demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.
• Identificar fenômenos como eclipse solar e lunar.
• Conclusão sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e
no registro das formas aparentes da Lua
no céu ao longo de, pelo menos, dois meses.

doenças causadas por
micro-organismos e
vermes.
• Hábitos alimentares
saudáveis.

• Hábitos alimentares
saudáveis.

• Obesidade, subnutrição, desnutrição e distúrbios alimentares
(Bulemia, anorexia...).
• Constelações e mapas celestes

• Movimentos de rotação e translação da
terra.
• Eclipse solar e lunar.
• Fases da lua.
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está contaminados ou deteriorados.
• Trabalho em grupo: produção de
um cardápio semanal, com base
nos alimentos tradicionalmente
consumidos na região, de forma
equilibrada e potencialmente nutritivos.
• Leitura e discussão de notícias de
jornais sobre o problema da obesidade e subnutrição no mundo moderno.
• Discussão sobre hábitos alimentares das populações dos seringais
e áreas rurais e florestais do Acre
que podem contribuir para a obesidade e outros problemas de saúde.

• Exploração de notícias de jornal e
revista que abordam questões ambientais ou das ciências da Terra,
elaborando coletivamente um mural de novidades científicas.
• Criação de modelos de massinha
para mostrar e conversar sobre a
Terra por dentro.
• Por meio de leituras e filmes, verificar opiniões e hipóteses sobre o
interior terrestre e a história geológica do planeta, organizando registros ilustrados.
• Estabelecimento de relação entre
períodos de translação dos

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já possui sobre o Sistema Solar, movimentos do
sol e da Terra e fases da lua;
• sobre as impressões individuais relativas aos temas
abordados.
• avaliação da participação e
disposição das crianças nas
diferentes atividades realizadas.
• a partir de questões, onde a
criança analisa as mesmas
tabelas sobre períodos de rotação, distâncias do Sol e

• Projeto e construção de dispositivos
para observação à distância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada
de objetos (lupas, microscópios) ou para
registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos.
• Reconhecimento de características que
propiciam a vida no planeta Terra, especialmente água abundante, efeito moderado, atmosfera oxigenada.
• Exploração de exemplos de seres vivos
extintos, para abordar a evolução da vida.

• Vivência na observação das fisionomias e
dos seres vivos de biomas e ecossistemas
brasileiros.
Observação:
• o tema dos biomas e ecossistemas brasileiros é muito rico em informações, muitas delas compartilhadas entre ciências
naturais e Geografia. No 5º ano, o que se
propõe é um trabalho exploratório das fisionomias, seres vivos típicos, associados ao clima. Se trabalhados em conjunto
com geografia e história, podem ser bem
ampliados

• Dispositivos para observação a distância
(luneta, periscópio...).

• Características
que
propiciam a vida no
planeta Terra.
• Exemplos de seres vivos extintos (dinossauros, mamute, megatério, pterodáctilos,
Purussauros e etc.).
• Exemplos de seres vivos extintos (dinossauros, mamute, megatério, pterodáctilos,
Purussauros e etc.).

•

•

•

•

•

•
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planetas com sua distância em relação ao Sol, lendo tabelas e ilustrações.
Exploração experimental da inclinação do eixo terrestre para explicar a variação de luminosidade e
calor durantes estações do ano, no
hemisfério Norte ou Sul.
Caracterização dos espaços do
planeta possíveis de serem ocupados pelo ser humano, a partir de
debates sobre condições de vida
em ambientes desafiadores (ilhas,
lugares gelados, deserto) - com
Geografia.
Observação de paisagens de biomas brasileiros, criando e respondendo questões sobre as relações
entre diversidade vegetal e respectivos climas - com Geografia.
Investigação sobre seres vivos extintos, especialmente dinossauros, para preparar maquetes de
cenários da vida do passado, com
modelos em massinha de animais,
desenhos de plantas, dentro de
uma caixa de papelão.
Observação de livros ilustrados e
filmes sobre biomas, explorando
características da vegetação (fisionomia), animais e plantas característicos. Com modelos em massinha de animais, desenhos de plantas, dentro de uma caixa de papelão.
Observação de livros ilustrados e
filmes sobre biomas, explorando
características da vegetação

outras características dos
planetas (as mesmas exploradas).
• produção de textos sobre esquemas do sistema solar ou,
inversamente, produção de
esquema, a partir de texto
dado.
• criação, em trio, de jogos de
memória para os biomas brasileiros, usando recortes de fotos de revista, após exploração do tema.
Observação:
• esse jogo da memória consiste em peças de paisagem,
recortadas da mesma foto
grande da revista, constituindo um par. Uma terceira
peça acompanha o par, com
texto curto criado pelas crianças. Um trio desafia um outro
a montar o jogo e fazer a identificação do bioma. Pontuação extra para quem comunicar características expressas
no texto – que pode ser chamado “banca”. Do ponto de
vista atitudinal, é uma oportunidade de exercer flexibilidade na emissão de juízo.

(fisionomia), animais e plantas característicos.

• Investigar reprodução e
sexualidade humanas,
valorizando a preservação da saúde e a paternidade/ maternidade
responsáveis, podendo
comparar a reprodução
de sua espécie a de outros seres vivos.

• Investigação sobre a localização e os aspectos principais de funcionamento de
órgãos dos sistemas reprodutores masculino e feminino.
• Estabelecimento de relações entre aspectos biológicos, afetivos e culturais, na
compreensão da sexualidade e suas manifestações nas diferentes fases da vida.
• Reconhecimento da existência de IST’s
(Infecções sexualmente transmissíveis)
como AIDS e Hepatites e doenças que
se disseminam nas relações sexuais
desprotegidas.

• Observação de tecnologia médica para
a programação da vida reprodutiva: anticoncepcionais que são usados a favor
da maternidade e paternidade responsáveis.
• Observação de flores como órgão reprodutivo das plantas com sementes.

• Sistema
reprodutor
masculino e feminino
• Puberdade: Principais
mudanças no corpo
dos meninos e meninas.
• Aspectos da sexualidade humana: biológicos, afetivos e culturais.
• Principais Infecções
sexualmente
transmissíveis (AIDS e hepatites);
• Outras doenças sexualmente transmissíveis, transmitidas por
bactérias (Gonorreia,
Sífilis, HPV, herpes e
etc.)
• Métodos que evitam
gravidez (preservativo
masculino e feminino,
DIU, diafragma, pílula
anticoncepcional...).
• Órgãos reprodutores
das plantas: flores.
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• Rodas de conversas sobre suposições e conhecimentos pessoais sobre a transição da puberdade,
como parte preparatória de entrevistas ou outras formas de aprofundar o assunto.
• Por meio de leituras e entrevistas,
com jovens (preferencialmente) ou
adultos, investigar como se dão as
mudanças no corpo e no comportamento de meninos e meninas
durante a puberdade, verificandose e respeitando-se as diferenças
individuais e valorizando a preservação da saúde (práticas sexuais
seguras, como o uso de camisinha, para evitar IST-AIDS, por
exemplo).
• Participação em rodas de conversa
sobre as mudanças do corpo e
comportamento do ser humano na
fase da puberdade, após coleta de
dados, leitura de histórias ou entrevista, buscando solucionar dúvidas.
• Estudos de atlas anatômicos para
observar os órgãos internos da função reprodutiva.
• Investigações em livros e filmes
sobre nascimento e parto, debatendo aspectos biológicos e psicossociais relacionados.
• Levantamento de informações sobre a reprodução de mamíferos (vivíparos) e outros vertebrados

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já possui sobre reprodução e sexualidade humana e
de outros seres vivos;
• de como a criança procede
enquanto realiza atividades
de estudo sobre reprodução e
sexualidade.
• propostas de produção de
textos sobre as impressões
individuais relativas aos temas abordados, identificando os aspectos da reprodução e da sexualidade estudados (comparação entre espécie humana e outros seres
vivos; aspectos biológicos,
afetivos e culturais relacionados à sexualidade; saúde sexual e reprodutiva etc.)
• Avaliação da participação e
disposição das crianças nas
diferentes atividades realizadas.
Outras propostas:
• produção de quadros comparativos sobre características
reprodutivas de diferentes
espécies.
• organização individual de linha do tempo com as mudanças do corpo e comportamento da puberdade, a partir

• Investigar e valorizar
conhecimento sobre a
natureza e as tecnologias da atualidade ou
de outros lugares e
tempos,
compreendendo a extensa presença de ciência e tecnologia nos dias atuais.

• Sensibilização para as questões éticas
envolvidas nas relações entre ciência,
tecnologia e sociedade.
• Reconhecimento de concepções alternativas e opiniões divergentes na avaliação
de descobertas científicas ou tecnologias.

• Aspectos éticos no desenvolvimento científico e tecnológico.
• Valorização das diferentes opiniões na
avaliação de descobertas da Ciência.
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(vivíparos ou ovíparos), comparando-as com o que sabe do ser
humano.
• Investigações sobre reprodução
sexuada e assexuada de vegetais,
observando-se as transformações
das flores em frutos de vegetais
cultivados para esse fim.

de levantamento coletivo de
eventos a marcar na linha.
• produção de texto e esquema
sobre o papel das flores para
as plantas.
• organização de um catálogo
ilustrado de flores.
Observação:
• no catálogo podem entrar páginas com flores secas (às vezes difíceis de produzir) e fotos de revistas. O mais importante é o critério de seleção
da foto: deve mostrar os pistilos (produtores de pólen)
e/ou o filete (ápice da estrutura feminina). Ao lado da
foto, a criança mostra sua observação, com um novo desenho esquemático que destaca as partes reprodutoras
da flor.

• Discussão sobre o impacto da utilização do fogo pela humanidade.
• Investigação de tecnologias de culturas tradicionais para a obtenção
de alimento, construção de moradia ou transporte.
• Levantamento de pauta com questões que gostaria de investigar sobre invenção ou descoberta em ciência e tecnologia.
• Atividades de estudo e pesquisa relativas às questões sobre invenções e descobertas científicas identificadas no levantamento.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já possui sobre a evolução científica e tecnológicas
através dos tempos e sua relação com a natureza;
• de como a criança procede
enquanto realiza atividades
de estudo sobre o tema.
• propostas de produção de
textos sobre as impressões
individuais relativas aos temas abordados.
• avaliação da participação e
disposição das crianças nas
diferentes atividades realizadas

Outras propostas:
• com base em informações
coletadas em livros e discutidas coletivamente, a criança
pode criar histórias sobre cultura ancestral por comparação à cultura atual, para contar como lida com a energia,
os utensílios, as máquinas e
outros aspectos de relevância científica, como a alimentação e a saúde.
• Utilizar diferentes estratégias e tecnologias
para comunicar suposições, andamento e resultado de investigações, sabendo diferenciar entre a hipótese e a
descrição de um fenômeno conhecido e respeitar diferentes opiniões.

• Confronto das suposições individuais e
coletivas às informações obtidas.
• Organização e registro de informações
através de desenhos, quadros, tabelas,
esquemas, listas, textos, maquetes.
• Interpretação das informações, através
do estabelecimento de relações de
causa e efeito, sincronicidade e sequência.
• Utilização das informações obtidas para
justificar suas ideias, desenvolvendo flexibilidade para reconsiderá-las, mediante fatos e provas.
• Comunicação oral e escrita de suposições,
dados e conclusões.

• Produção de desenhos, representando
as diferentes fases da
lua.
• Roteiro de observação
das constelações.
• Pesquisa sobre hábitos alimentares da população acreana.
• Pesquisa sobre hábitos alimentares da população acreana.
• Pesquisa sobre hábitos alimentares da população acreana.
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• Discussão sobre os limites da representação figurativa do meio ambiente ou do sistema solar, sua validade na apresentação de características e omissão de outras.
• Elaboração de roteiros e outros
textos coletivos, tomando nota de
ideias principais ou dos problemas
em discussão.
• Registros de sequências de eventos em experimentos, identificando etapas, transformações e
estabelecendo relações entre os
eventos, com crescente habilidade.
• Organização de registro de dados
em textos informativos, tabelas,
desenhos ou maquetes, esquemas que melhor se ajustem à representação do tema estudado,
mediante a proposta e a ação facilitadora do professor.
• Utilização de tabelas como instrumento de registro e interpretação
de dados.
• Conversão de tabelas em gráficos
simples.

• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
ciências naturais no discurso
oral e escrito da criança.
• Seleção de palavras-chave
ou frases significativas de
um texto e organização de
esquema-síntese ou exposição oral.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.

11. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Compreender que a
matéria é constituída
por elementos que possibilitam a transformação e a produção de
energia necessária ao
trabalho humano.

• Reconhecimento da nomenclatura química para caracterizar os materiais, elementos químicos, substâncias e transformações físicas e químicas.

• Substâncias simples e
compostas

• Classificação como homogênea ou heterogênea da mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo, água e
areia etc.).

• Tipos de misturas.

• Seleção de 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).

• Métodos de separação de misturas.

• Identificação de 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.).

• Transformações
micas.

• Reconhecimento dos materiais lançados
no ambiente pelos seres humanos (lixo,
dejetos, fumaça etc.).

• Materiais sintéticos
(resíduos industriais,
medicamentos, material radioativo, CFC e
etc.).

• Situações para levantar o que os
alunos sabem sobre os materiais
usados em seu cotidiano, com o
objetivo de indicar objetos comuns
presentes na vida do aluno (peça
de vestuário, mobiliário, lápis, giz,
caneta, tinta usada na parede, lixeira, cadeira etc.) e formular hipóteses sobre de que material, ou
materiais, cada um eles é feito.
• Situações que permitam que o
aluno formule hipóteses a respeito
da origem dos materiais listados
na atividade anterior.
• Situações para pesquisar sobre os
materiais envolvidos na produção
dos objetos listados, incluindo sua
origem, com o objetivo de comparar com a resposta dada inicialmente.
• Elaboração de uma tabela ou catálogo com os diferentes objetos utilizados no cotidiano, os materiais
que os compõem, sua origem, as
transformações ocorridas até o
objeto finalizado e o que foi lançado no ambiente durante o processo, inclusive seu descarte – a
partir da pesquisa realizada.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre: o que
é material; identificação de
materiais usados em seu cotidiano; origem destes materiais.
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, organização das informações etc.
• verificação da diferenciação
e identificação de conceitos
de sistemas homogêneos e
heterogêneos,
exemplificando nas substâncias encontradas no seu cotidiano.

• Identificação dos recursos naturais mais
utilizados na região (água, ar, solo, animal, vegetal etc.).

quí-

• Materiais sintéticos
(resíduos industriais,
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Formas de avaliação
adequadas

medicamentos, material radioativo, CFC e
etc.).
• Associação da produção de medicamentos e outros materiais sintéticos como
produto do desenvolvimento cientifico e
tecnológico e avaliação de seus benefícios e impactos socioambientais.
Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses;
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação, etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, Experimentação; Representação através de desenhos.

• Materiais sintéticos
(resíduos industriais,
medicamentos, material radioativo, CFC e
etc.).
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• Realização de experimentos com
misturas como água com açúcar,
água com sal, água com óleo e etc.
• Atividades investigativas que ofereçam oportunidade de observação e experimentação, envolvendo
exemplos de: misturas, separação
de misturas, transformações físicas e químicas, identificação de
substâncias e suas propriedades.
• Realização de experimentos simples de separação de misturas
(peneiração, decantação, filtração, separação magnética, etc.).
• Situações para classificação de
materiais lançados no meio ambiente (lixo orgânico, inorgânico, tóxico, etc.).
• Situações que permitam ao aluno
interpretar uma bula de remédio,
identificando aspectos gerais de
sua composição, efeitos colaterais, forma correta de usar o medicamento e etc.
Observação: Estas atividades favorecem a compreensão de que
existe uma grande variedade de
fenômenos químicos na natureza
e outros provocados pelo ser humano, que integram os ciclos dos
materiais na natureza. São experimentações necessárias para o
aluno construir uma bagagem essencial para a contextualização
dos conceitos de “substância”,
“mistura” e “reação química”, favorecendo ainda a compreensão
que a matéria é constituída por

• acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.
• esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.
• verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
ciências naturais no discurso
oral e produção escrita dos
estudantes.
• Seleção de palavras-chave
ou frases significativas de
um texto e organização de
esquema-síntese ou exposição oral.
Outras propostas:
• Questão-problema para ser
resolvida em grupo e/ou individualmente.
• Propostas que permitam verificar o envolvimento/desempenho do aluno em relação à aplicação de atividades
experimentais simples.

partículas, como átomos e moléculas.
• Atividades investigativas, tais
como: Testar experimentalmente
e discutir a eficiência de diferentes
produtos de higiene conforme a
especificação do fabricante, comparar custos e benefícios de um rol
de produtos com a mesma finalidade (sabonetes, pastas de dente,
sabão em pedra, sabão em pó,
água sanitária etc.) e discutir as
normas de segurança para seu
uso;
• Situações para estudo das diferentes explicações sobre do que é
feita a matéria, em uma perspectiva histórica e a explicação atual.
• Atividades experimentais de verificação, a partir de vários exemplos,
de que duas ou mais diferentes
substâncias combinam-se em produtos que têm propriedades distintas daqueles que lhe deram origem.
• Identificar padrões de
semelhanças e características comuns entre
variedades de plantas,
de animais e de outros
seres vivos.

• Explicação da organização básica da célula como unidade estrutural e funcional
dos seres vivos.

• Citologia (partes da
célula, forma, função,
estrutura e organização).

• Reconhecimento e emprego de linguagem científica (nomes, gráficos, símbolos e representações) relativa ao estudo
dos sistemas organizados dos seres vivos e dos de classificação biológica.

• Níveis de organização
dos seres vivos (células, tecidos, órgãos,
sistemas e organismo.).

• Conclusão, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os organismos são um

• Níveis de organização
dos
seres
vivos
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• Situações para demonstração da
célula como unidade básica da
vida, como desenhos, esquemas e
experimentos, evidenciando seus
níveis de organização.
• Exibição de vídeos e/ou slides que
demonstram a organização dos
seres vivos em células.
• Identificação de estruturas das células por meio de ilustrações e/ou
representações tridimensionais,
relacionando as estruturas das células às suas funções.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre a célula e sua estrutura.
• De como o aluno procede enquanto realiza as atividades
propostas.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.

complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.

(células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo.)

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, Experimentação; Representação através de desenhos.
• Compreender o corpo
humano e a saúde
como um todo integrado por dimensões
biológicas, afetivas e
sociais, relacionando a
prevenção de doenças
e a promoção da saúde
ao autocuidado e a políticas públicas adequadas.

• Pesquisa sobre estrutura celular
em aplicativos para celulares
smartphones e/ou em websites da
internet.

• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual, uso da
linguagem científica e organização das informações.
• Acompanhamento dos trabalhos feitos pelos alunos durante as atividades investigativas.

• Identificação do sistema nervoso, justificando seu papel como regulador de todos os outros sistemas, através de estruturas centrais e nervos que geram ações
e transmitem respostas aos estímulos
recebidos tanto no funcionamento normal do corpo como em situações de
risco ou na presença de substâncias nocivas.

• Sistema nervoso

• Explicação da relação entre os órgãos
sensoriais (de visão, audição, olfato, paladar e tato) e o sistema nervoso, compondo com o sistema endócrino os sistemas de relação entre o corpo e o ambiente.
• Identificação de lentes adequadas para
a correção de diferentes defeitos da visão.

• Sentidos: olfato, audição, paladar, tato e visão (lentes corretivas).

• Dedução que a estrutura, a sustentação
e a movimentação dos animais resultam
da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.
• Conhecimentos sobre a ação do álcool,
nicotina e algumas drogas ilícitas, tais

• Aparelho locomotor:
sistemas muscular e
esquelético.

• Sistema endócrino.

• Integração entre os
sistemas
nervoso,
muscular
e
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• Situações (em diferentes momentos) para levantamento do que os
alunos já sabem sobre: como o organismo humano integra as diferentes funções que executa;
• Exibição de filmes, documentários
ou outros recursos que permitam
explorar e discutir aspetos relacionados às funções e sistemas estudados, com proposta de registro.
• Sínteses das leituras, elaboração
de mapas conceituais e esquemas.
• Experimentos que demonstrem
fontes de estímulos que provocam
atos reflexos, auxiliando na compreensão das experiências sensoriais e de sua relação com o sistema nervoso.
• Uso de slides, vídeos e /ou figuras
tridimensionais, comparando as
estruturas do olho humano às de
outros seres vivos e às de equipamentos tecnológicos, como as câmeras fotográficas atuais.

Algumas propostas:
• Observação, registro e análise dos conhecimentos que
o aluno já possui sobre:
como o organismo humano
integra as diferentes funções
que executa;
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
Ciências Naturais, no discurso oral e produção escrita
dos estudantes.
• Seleção de palavras-chave
ou frases significativas de
um texto e organização de
esquema-síntese ou exposição oral.

como maconha e cocaína, no sistema
nervoso.
• Explicação dos problemas de saúde relacionados ao uso de drogas, fumo e álcool.

esquelético e órgãos
dos sentidos.
• Principais substâncias
psicoativas e seus
efeitos a curto e longo
prazo (drogas lícitas e
ilícitas).

• Pesquisa sobre a óptica na construção de instrumentos como o microscópio, o periscópio e a câmera
fotográfica.
• Experimentos que demonstrem o
movimento de braços e pernas,
bem como criar modelos e ilustrações que representem a relação
entre o esqueleto, os músculos e a
coordenação do sistema nervoso.
• Discussão de reportagens de TV,
jornais impressos, digitais e/ou revistas sobre o aumento do uso de
drogas no Acre e no Brasil nos últimos anos.
• Pesquisa sobre a ocorrência de
problemas de saúde decorrentes
do uso de drogas licitas e ilícitas e
sob o ponto de vista biológico, social e cultural.

• Sistema solar (planetas, satélites naturais,
asteroides, constelações e etc.).

• Discussão sobre os conhecimentos que os alunos já trazem sobre
a origem do universo.

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, Experimentação; Representação através de desenhos.

• Compreender o Universo e o Sistema Solar
em sua configuração
cósmica e a Terra em
sua constituição geológica.

• Pesquisa em Atlas sobre a posição da
Terra em relação ao Sol e dos demais
planetas do Sistema Solar.
• Representação, por meio de maquetes,
esquemas, desenhos, analogias ou outras formas, das posições e dimensões
dos planetas no sistema solar.

• Sistema solar (planetas, satélites naturais,
asteroides, constelações e etc.).

• Observações do céu, identificação de
planetas, estrelas, constelações e asteroides.

• Sistema solar (planetas, satélites naturais,
asteroides, constelações e etc.).

• Observação das posições do sol durante
o dia (os pontos cardeais e a localização
espacial) e do movimento aparente de
estrelas durante a noite.

• Pontos cardeais e orientação espacial pela
observação do céu diurno e noturno.
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• Situações para leitura e discussão
compartilhada – com incentivo
para a leitura e fala de todos.
• Situações para uso de atlas envolvendo a busca de informações sobre cometas, planetas, satélites e
sistema solar.
• Construção de modelos da estrutura interna da Terra.
• Leitura de pelo menos duas narrativas produzidas por diferentes
culturas sobre a criação do mundo
e de texto com explicação da

• Observação, registro e análise dos conhecimentos que
o aluno já possui sobre:
- a origem do universo;
- a formação da Terra;
- a constituição da Terra;
• De como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias/ hipóteses iniciais do
aluno com o registro de seus
conhecimentos e opiniões ao
longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas, elaborados individualmente e em

• Observação de sombras de objetos
como árvores, postes, pessoas e edifícios, e associação de suas formas e tamanhos às posições do Sol, ao longo do
dia.

• Sombras observadas
a partir da Vara de
Gnômon.

• Dedução 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.

• Sombras observadas
a partir da Vara de
Gnômon.

• Informações sobre o relógio de sol entre
os povos antigos.

• Relógio de Sol.

• Relação entre o ciclo dia-noite e posições observadas do Sol com o movimento de rotação da Terra.

• Movimentos da Terra
(rotação e translação).

• Relação entre os períodos do ano e o
movimento de translação.

• Movimentos da Terra
(rotação e translação).

• Conhecimentos sobre a influência do ciclo dia-noite nas atividades humanas e
nos hábitos dos seres vivos.

• Movimentos da Terra
(rotação e translação).

• Identificação, caracterização geral e
comparação das camadas terrestres: atmosfera, litosfera e hidrosfera.

• Camadas da Terra (atmosfera, hidrosfera, litosfera).
• Variação de luz e ciclo
circadiano.

• Noções sobre a distribuição da água no
ambiente local e no globo.

• A água no planeta
Terra.

• Posicionamento crítico sobre o uso da
água no cotidiano.
Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.

• Uso atual da água no
planeta.

origem do universo segundo a ciência.
• Comparação entre as explicações,
discussão e destaque às diferenças entre a explicação científica e
as demais.
Observação:
• Nesta situação importa caracterizar o conhecimento científico e diferenciá-lo de outras formas de explicar um dado fenômeno. É preciso cuidado para não as julgar,
respeitando as possíveis convicções religiosas durante as discussões, mas ressaltando a forma específica de conhecer o mundo pela
ciência.
• Registro dos alunos: representação, por meio de desenho, da
montagem e pequeno texto com
as principais conclusões do grupo.
• Elaboração, com os alunos, de
uma lista de exemplos que evidenciem a influência da luz na regulação de hábitos dos seres vivos
(plantas, atividades dos animais
noturnos e diurnos).
• Situações para demonstração da
formação de sombras que evidenciam os movimentos da terra, utilizando uma vara inserida no chão
na posição vertical (Vara de Gnômon) durante um determinado período de tempo.
• Montagem de experimentos simples com o uso de um globo terrestre, lanterna e outros objetos afins,
para
compreensão
e

• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
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grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, além
da forma de organização das
informações.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.
Observação:
• Pode-se restringir o número
de grupos observados em
cada situação investigativa,
atentando para: argumentação, observação, levantamento de hipótese, participação no trabalho da equipe.
Registrar dados para avaliar
a evolução do aluno ao longo
do semestre.
• Observação, registro e análise dos conhecimentos que
o aluno já possui sobre:O dia
e a noite;As mudanças que
vemos na forma da lua;Eclipses;
• De como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• De como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.

atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).

demonstração dos movimentos
terrestres (rotação e translação) e
suas consequências: dia, noite, estações do ano, eclipse etc.

• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

• Pesquisa em aplicativos para celulares smartphones sobre os movimentos de rotação e translação.

• Confrontação entre ideias
prévias/ hipóteses iniciais do
aluno com o registro de seus
conhecimentos e opiniões ao
longo do semestre.

• Situações para leitura de textos
sobre a influência do dia e da noite
nas atividades humanas e na vida
dos seres vivos de forma geral.
• Compreender a história
evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos
processos de formação
do planeta.

• Identificação dos diferentes tipos de rochas (magmáticas, sedimentares e metamórficas).
• Seleção de argumentos e evidências que
demonstrem a esfericidade da Terra.
• Reconhecimento e emprego de linguagem científica (nomes, gráficos, símbolos e representações) relativa à história
evolutiva dos seres vivos e aos processos de formação do planeta.
• Reconhecimento dos fósseis como evidências de evolução ao compará-los aos
seres vivos atuais.
• Conceito de fóssil.
• Reconhecimento dos fósseis como um
registro importante para história evolutiva e sua relação com a formação de rochas sedimentares.

• Tipos de rochas e solos.
• Formato do planeta
Terra.
• Origem do planeta
Terra.

• Conceito de fósseis.
• Conceito de fóssil.
• Evidências da evolução dos seres vivos.
• Estudo de espécies
extintas (dinossauros,
megatérios, gliptodontes,
mastodontes,
etc.).

Procedimentos gerais
• Levantamento de hipóteses.

• Pesquisa sobre os tipos de solo,
como terra roxa, massapé, aluvial,
entre outros, encontrados na região onde se encontra a escola ou
a residência do aluno.
• Apresentação de imagens ou fotografias do espaço em fontes confiáveis ou agências de pesquisas
espaciais e relacionar as informações coletadas aos modelos representativos da Terra.
• Problematização do tempo de
existência da Terra, da origem dos
seres vivos e das transformações
que sofreram ao longo do tempo,
com registro das principais ideias
dos alunos a esse respeito.
• Apresentação de informações sobre a formação da Terra e origem
da vida (exposição dialogada, exibição de documentário, animação).
• Pesquisa sobre os dinossauros,
megatérios, gliptodontes, mastodontes ou outros, relacionando-os
ao fenômeno dos fósseis, em uma

• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre:
• a origem e evolução da Terra;
• as transformações que os seres vivos sofreram ao longo
do tempo.
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• registros e relatórios das atividades investigativas, elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, organização das informações.
• acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.

atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).

abordagem inicial do estudo da
evolução da vida.

• Interpretação de gráficos e tabelas.

• Discussão sobre pesquisas do Departamento de Paleontologia da
UFAC sobre a fauna de vertebrados do Acre.

• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.
• Posicionar-se de maneira reflexiva sobre os
benefícios da crescente
tecnologia, suas inovações e desvantagens,
como no uso de produtos químicos para
transformação e conservação dos alimentos
e suas implicações na
saúde humana.

• Conhecimentos gerais sobre alimentação como fonte de matéria e energia.
• Noções sobre formas de conservação
dos alimentos (adição de muito sal ou de
açúcar, diminuição de temperatura etc.).
• Estabelecimento de relação entre a ação
de micro-organismos e a conservação
dos alimentos.
• Comparação entre os principais métodos de conservação de alimentos, reconhecendo o papel de aditivos, seus benefícios e danos à saúde.
• Análise de rótulos de embalagens para
obtenção de informações sobre prazo de
validade e aditivos alimentares.

• Grupos alimentares,
nutrientes e energia
dos alimentos.
• Métodos de conservação dos alimentos,
aditivos químicos e
contaminação.
• Métodos de conservação dos alimentos,
aditivos químicos e
contaminação.
• Métodos de conservação dos alimentos,
aditivos químicos e
contaminação.
• Métodos de conservação dos alimentos,
aditivos químicos e
contaminação.

Procedimentos gerais
• Levantamento de hipóteses.

• Discussão sobre os conhecimentos que os alunos já trazem sobre:
• o papel dos alimentos para os seres vivos e formas pelos quais eles
o obtém;
• como podemos conservar alimentos por mais tempo;
• por que os alimentos “estragam”.
• Pesquisa junto à comunidade sobre formas de conservação dos alimentos, através de entrevistas
(perguntas elaboradas pelos alunos com orientação do professor)
com moradores e familiares, buscando identificar se conhecem formas diversas de conservar alimentos (frutas, peixes, carnes, verduras, legumes etc.).
• Organização dos dados coletados
e de possíveis receitas para conservar alimentos.
• Situações para socialização das
pesquisas com os demais alunos,
tais como murais, exposição etc.

• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).

• Situação de análise dos processos
de conservação pesquisados e levantamento de hipóteses sobre os
mecanismos dos mesmos. É provável que o uso do sal, do açúcar,
a refrigeração e a fervura apareçam nas respostas. Discutir o

• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.
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• modelos ou desenhos produzidos, a partir de estruturas
fósseis.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre o papel
dos alimentos para os seres
vivos e formas pelos quais
eles o obtêm;
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno e o registro de seus
conhecimentos e opiniões ao
longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, além
da forma de organização das
informações.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.

porquê destes processos darem
resultados.
• Situações de leitura de texto (individual, em duplas e pequenos grupos) sobre processos tradicionais
de conservação de alimentos com
proposta de estudo envolvendo:
localização e relação entre informações, leitura de imagens, tabelas, gráficos, símbolos, produção
de mapas conceituais e esquemas, etc.
• Pesquisa (em grupo) em fontes diversas sobre formas usadas pelo
ser humano para coletar, produzir,
transformar e conservar alimentos
em diferentes épocas e sociedades.
• Situações para socialização das
pesquisas com os demais alunos,
tais como seminários, painéis, cartazes, murais etc.
Atividades investigativas como:
• Observação da produção de gás
por micro-organismos em um pedaço de fruta, usando como variável a junção de açúcar (diferentes
quantidades);
• Observação da ação da vitamina C
em um pedaço de fruta como
maçã ou abacate;
• Análise de rótulos de embalagens
de alimentos industrializados para
observar: prazo de validade, aditivos alimentares etc.
• Visita a estabelecimentos comerciais para observação de aspectos
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• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas, etc.
Outras propostas
• Questão-problema para ser
resolvida (individualmente e
em grupo) sobre processos
conservação de alimentos e
seu funcionamento.
• Produção para socializar as
informações
pesquisadas
(mural, exposição, caderno
de receitas a partir das oficinas etc.). Considerando adequação conceitual e do emprego de terminologia científica tanto oral quanto escrita.
• Situações de leitura crítica
de um rótulo de alimento industrializado (previamente
selecionado pelo professor)
quanto à validade do produto
e aditivos em sua composição.
• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelo aluno ao
longo do semestre sobre

relacionados à forma como conservam os alimentos (refrigeração
adequada ou não, disposição dos
alimentos etc.);
• Visitas a locais de produção artesanal de alimentos ou a indústria
de alimentos.
• Pesquisa (em grupo) em fontes diversas sobre aditivos alimentares:
quais são os principais aditivos
usados, funções, potenciais riscos
à saúde, legislação a respeito.
• Situações para socialização das
pesquisas com os demais alunos
por meio de debate: os aditivos alimentares fazem bem ou mal à saúde?
Observação
• É importante colocar na discussão
todos os aspectos pesquisados e
considerar os diferentes tipos de
aditivos: aqueles que conservam,
aqueles que dão melhor aparência, aqueles que dão um cheiro
melhor e sua relação com nosso
consumo e saúde.
• Situações para sistematização dos
conceitos já apresentados e discutido.

316

formas de obtenção dos alimentos ao longo do tempo,
os processos de conservação
dos alimentos, aditivos alimentares e a relação entre
eles e a saúde humana.

12. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Identificar diferentes
tecnologias que permitem as transformações
de matéria e energia
necessárias às atividades humanas essenciais hoje e no passado.

• Conhecimentos sobre as tecnologias tradicionais e as usadas na atualidade para
determinados fins (transporte, iluminação, manufatura ou indústria de determinados produtos).
• Discussão da aplicação, ao longo da história das máquinas simples, e propor soluções e invenções para a realização de
tarefas mecânicas cotidianas.
• Reconhecimento de princípios operativos de equipamentos, aparelhos, sistemas e processos de natureza tecnológica e especialmente aqueles presentes
na vida doméstica e social dos alunos.
• Relação entre tecnologia, pesquisa e conhecimento científico.

• Investigação aberta para a elaboração de um esquema cronológico, contendo a evolução da história das máquinas simples para a
realização de tarefas mecânicas
cotidianas.
• Leitura de texto, seguida de discussões que situem historicamente o desenvolvimento da termodinâmica, explicitando a evolução das máquinas simples.
• Situações para pesquisa (em
grupo) em fontes diversas sobre:
• a história de determinadas invenções, produção de determinados
bens de consumo e funcionamento de certos aparelhos e sistemas;
• as diferentes tecnologias que existiam antes do advento da eletricidade e que ainda estão presentes
no cotidiano – por exemplo, equipamentos de caça e pesca (redes,
lanças), equipamentos culinários
(panelas e fogões), equipamentos
que usam energia do movimento
do ar, da água e dos animais
(barco a vela, arado, monjolo, moinho), entre outros. Neste caso, os
alunos buscarão responder a

Algumas propostas
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre o desenvolvimento das máquinas.
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno e o registro de seus
conhecimentos e opiniões ao
longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, além
da forma de organização das
informações.
• Produção de um esquema
e/ou texto que descreva os
princípios de funcionamento
de uma máquina térmica de
uso cotidiano e sua evolução
histórica (como a panela de
pressão).

• Avaliação do papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na
Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.
Procedimentos gerais
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.

• Máquinas simples.

• Evolução das máquinas ao longo da história.
• Evolução das máquinas ao longo da história.
• Evolução das máquinas ao longo da história.
• Evolução das máquinas ao longo da história.
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Formas de avaliação
adequadas

• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.
• Compreender que a
matéria é constituída
por elementos que possibilitam a transformação e a produção de
energia necessária ao
trabalho humano.

• Informações sobre as diversas formas
de energia: luz, calor, sol, eletricidade e
gravidade.
• Diferenciação de temperatura, calor e
sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.
• Utilização do 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.
• Reconhecimento das principais tecnologias utilizadas pelo ser humano, em diferentes épocas de sua evolução, para obter, armazenar e utilizar diferentes formas de energia (uso do fogo, invenção
da roda, roda d’água, moinho de vento,
petróleo, eletricidade, energia nuclear
etc.).
• Reconhecimento da sequência de algumas transformações de energia que
ocorrem em máquinas e equipamentos,
tais como nos veículos, na iluminação,
em eletrodomésticos e aparelhos de comunicação.
• Avaliação das implicações sociais, econômicas e ambientais nos processos de
geração e transformações de energia.

• Tipos e fontes de energia.
• Energia térmica e propagação de calor e
equilíbrio termodinâmico.
• Energia térmica e propagação de calor e
equilíbrio termodinâmico.

• Transformações, uso
e armazenamento das
diferentes formas de
energia.

• Transformações, uso
e armazenamento das
diferentes formas de
energia.
• Impactos econômicos,
sociais e culturais, decorrentes do uso e armazenamento de diferentes tipos energia,
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questão: como esse equipamento
funciona?

• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.

• Pesquisa (em grupo), em fontes diversas, sobre algumas transformações de energia que ocorrem em
máquinas e equipamentos, tais
como nos veículos, na iluminação,
em eletrodomésticos e aparelhos
de comunicação. Cada grupo se
responsabilizaria por pesquisar
uma máquina ou equipamento diferente dos demais.
• Leitura individual ou em duplas de
texto sobre principais fontes e
transformações de energia nas
usinas de geração de eletricidade,
com roteiro de estudo.
• Seminários para socialização das
pesquisas.
• Apresentação de vídeos, slides ou
figuras sobre máquinas térmicas,
como geradores, turbinas e motores, e de seu funcionamento no cotidiano, em carros, geladeiras e
barcos.
• Pesquisa a partir de entrevistas
com pessoas idosas sobre equipamentos e máquinas que utilizavam em tarefas cotidianas durante sua juventude e que não são
mais utilizados hoje, compreendendo as mudanças de hábitos
decorrentes das mudanças no uso
desses equipamentos e máquinas.
• Discussão, a partir de leituras de
textos
de
livros
didáticos,

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre: máquinas usadas em tarefas cotidianas, condução de calor, eletricidade, os diferentes tipos
de combustíveis e etc.
• Atividades para sequenciar
(em grupo ou duplas) algumas transformações de energia que ocorrem em máquinas e equipamentos discutidos em aula.
• Questão-problema para ser
resolvida em grupo e/ou individualmente.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
ciências naturais, no discurso oral e produção escrita
dos estudantes.
• Seleção de palavras-chave
ou frases significativas de
um texto e organização de
esquema-síntese ou exposição oral.
Outras Propostas:
• avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos
pelo
aluno,

• Discussão das principais tecnologias utilizadas pelo ser humano para obter, armazenar e utilizar diferentes formas de
energia.

• Discussão e avaliação das 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).

• Identificar diferentes
tecnologias que permitem as transformações
de matéria e energia
necessárias às atividades humanas essenciais hoje e no passado.

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.
• Análise histórica da relação entre tecnologia, pesquisa e conhecimento científico.
• Conhecimentos sobre as tecnologias tradicionais e as usadas na atualidade para
determinados fins (transporte, iluminação, manufatura ou indústria de determinados produtos).
• Reconhecimento de princípios operativos de equipamentos, aparelhos, sistemas e processos de natureza tecnológica e especialmente aqueles presentes
na vida doméstica e social dos alunos.

materiais e tecnologias.
• Impactos econômicos,
sociais e culturais, decorrentes do uso e armazenamento de diferentes tipos energia,
materiais e tecnologias.
• Impactos econômicos,
sociais e culturais, decorrentes do uso e armazenamento de diferentes tipos energia,
materiais e tecnologias.

audiovisuais etc., sobre as principais tecnologias utilizadas pelo ser
humano, em diferentes épocas de
sua evolução, para obter, armazenar e utilizar diferentes formas de
energia (uso do fogo, invenção da
roda, roda d’água, moinho de
vento, petróleo, eletricidade, energia nuclear etc.).

acerca das fontes diversas
de energia e seus usos, das
principais fontes e transformações de energia nas usinas de geração de eletricidade, das implicações sociais, econômicas e ambientais nos processos de geração e transformações de
energia.
• propostas que permitam verificar o envolvimento/desempenho do aluno em relação à
aplicação de atividades experimentais simples.

• Desenvolvimento tecnológico.

• A partir da questão sobre os processos de conservação dos alimentos, atividades para ampliar a
discussão sobre a importância da
tecnologia em nossas vidas, solicitando exemplos sobre quais as
tecnologias que identificam no dia
a dia.
• Situações para estudo e identificação (por meio de textos, modelos,
experimentos, utilização de recursos audiovisuais e explicações necessárias)
de
diferentes

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre a presença e a importância da tecnologia em nossa vida;
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno e o registro de seus

• Desenvolvimento tecnológico.

• Uso de tecnologias
tradicionais e atuais
nos meios de transporte, comunicação,
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• Utilidade e princípios de funcionamento
dos equipamentos e comparação entre
esses equipamentos e outros atuais,
mas que possuem a mesma finalidade,
quanto à qualidade das soluções obtidas, outras vantagens e problemas ligados ao custo econômico, ao ambiente e
à saúde do ser humano.

conservação de alimentos, entre outros.
• Equipamentos de uso
cotidiano nas residências (eletrodomésticos) que contribuíram
para a melhoria da
qualidade de vida.

tecnologias recentes ou antigas
que permitem as transformações
de materiais e de energia necessárias a atividades humanas essenciais, como a manufatura (cerâmica, vestuário, construção), o
transporte, a comunicação e a saúde.
• Identificação das tecnologias utilizadas no cotidiano, analisando as
mudanças de comportamento e
hábitos ocasionadas pelo seu uso
e reconhecendo seu impacto no
ambiente (como a rede de distribuição de sinal de rádio, torres de
transmissão, entre outros) e na
qualidade de vida.

conhecimentos e opiniões ao
longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, além
da forma de organização das
informações.
Outras propostas:
• Questão-problema para ser
resolvida (individualmente e
em grupo) sobre os diversos
temas discutidos ao longo do
semestre.
• Produção para socializar as
informações
pesquisadas
(mural, seminário), considerando adequação conceitual
e do emprego de terminologia científica tanto oral
quanto escrita.
• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelo aluno.
• Elaboração de um “manual”,
explicando o funcionamento
de um dado equipamento.

• Placas tectônicas e
Teoria da deriva continental.

• Problematização do tempo de existência da Terra, da origem dos seres vivos e das transformações
que sofreram ao longo do tempo,

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre:

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

• Compreender a história
evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos

• Relação entre a história geológica do planeta e a evolução dos seres vivos, considerando mudanças na biosfera, atmosfera e litosfera.
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processos de formação
do planeta.

• Reconhecimento e emprego de linguagem científica (nomes, gráficos, símbolos e representações) relativa à história
evolutiva dos seres vivos e aos processos de formação do planeta.
• Avaliação de como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos
ou sociais de um ecossistema afetam
suas populações, podem ameaçar ou
provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração e etc.
• Estudo de diferentes teorias relacionadas à história evolutiva do planeta,
desde as fixistas e catastrofistas, até
elementos das teorias da evolução, bem
como da formação e deslocamento das
placas tectônicas.
• Interpretação de fenômenos naturais
(como vulcões, terremotos e tsunamis) e
justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo
das placas tectônicas.
• Justificativa entre o formato das costas
Brasileira e Africana com base na Teoria
da Deriva dos Continentes.

• Placas tectônicas e
Teoria da deriva continental.

•

• Fenômenos naturais:
vulcões, terremotos e
tsunamis – impactos
físicos, biológicos e
sociais.

•

• Fenômenos naturais:
vulcões, terremotos e
tsunamis – impactos
físicos, biológicos e
sociais.

•

• Fenômenos naturais:
vulcões, terremotos e
tsunamis – impactos
físicos, biológicos e
sociais.
• Fenômenos naturais:
vulcões, terremotos e
tsunamis – impactos
físicos, biológicos e
sociais.

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação, etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

•

•

•

•
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com registro das principais ideias
dos alunos a esse respeito.
Apresentação de informações sobre a formação da Terra e origem
da vida (exposição dialogada, exibição de documentário, animação).
Situações para os estudantes discutirem os impactos de terremotos e tsunamis na fauna e flora de
regiões atingidas por esses fenômenos naturais através da exibição de vídeos, documentários, leituras de jornais, revistas.
Discussão, a partir da exibição de
documentários que mostrem as
teorias de extinção dos dinossauros.
Pesquisa sobre a ocorrência de
terremotos no Acre, na região
Amazônica e no Brasil e possíveis
impactos e danos da ocorrência
deste fenômeno.
Situações para os estudantes levantarem e discutirem suas hipóteses sobre as mudanças que as
espécies sofreram, ao logo do
tempo.
A partir de figuras (livros, apresentação em PowerPoint, slides) representando prováveis paisagens
da Terra em diferentes tempos geológicos, estudos comparativos
entre os animais e plantas, entre
si e com espécies atuais que os
alunos conhecem.
Discussão a partir da exibição de
documentários sobre a ocorrência

• catástrofes naturais: terremotos, maremotos, tsunamis, atividades em vulcões;
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões, ao longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas, elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, organização das informações.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.

•

•

• Interpretar situações
de equilíbrio e desequilíbrio ambiental relacionando informações sobre a interferência do
ser humano e seu impacto nos biomas brasileiros.

• Conceito de equilíbrio ambiental.
• Descrição do 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, desmatamentos, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro.
Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

• Equilíbrio e desequilíbrio ambiental.
• Efeito estufa: importância e processos
que geram o seu agravamento.

•

•

•

•
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de tsunamis em diferentes locais
do mundo.
Situações para os estudantes discutirem os impactos de terremotos e tsunamis na fauna e flora de
regiões atingidas por esses fenômenos naturais (Exibição de vídeos, documentários, leituras de
jornais, revistas...).
Apresentação de ilustrações com
as características biogeográficas
de biomas costeiros do Brasil e do
continente africano, possibilitando
a comparação e identificação do
formato das costas.
Situação para levantar e discutir o
que os alunos sabem sobre equilíbrio ambiental e como esta questão se apresenta nos principais biomas brasileiros.
Situações para uso de mapas com
os principais biomas brasileiros
para identificação e análise de informações.
Discussão de questões ambientais divulgadas pela imprensa, especialmente as regionais, considerando: a identificação da questão,
de suas causas, interesses envolvidos, consequências para a biodiversidade, a qualidade da vida humana e do ambiente.
Pesquisa em atlas ambientais, livros didáticos, revistas de divulgação científica, sites, jornais de legislação, sobre projetos e ou
ações de recuperação e proteção
da biodiversidade brasileira.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre equilíbrio ambiental e como esta
questão se apresenta nos
principais biomas brasileiros;
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
propostas.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes

• Compreender que a
matéria é constituída
por elementos que possibilitam a transformação e a produção de
energia necessária ao
trabalho humano.

• Demonstração que o ar é uma mistura
de gazes e que sua composição tem relação com fenômenos naturais e antrópicos que podem alterar essa composição.
• Reconhecimento dos materiais lançados
no ambiente pelos seres humanos (lixo,
dejetos, fumaça etc.).
• Justificativa da 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.

• Composição do ar.

• Principais poluentes
que interferem na
composição da camada de ozônio.
• Preservação e importância da camada de
ozônio.
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• Situações para sistematização dos
conceitos já apresentados e discutidos.
• Pesquisa sobre os fenômenos naturais que provocam o aumento
natural da temperatura na Terra e
as ações humanas que causam o
agravamento do efeito estufa.

linguagens ou formas de representação trabalhadas em
um tema: texto, tabela, quadro, gráfico, esquemas de
etapas de transformação,
maquete, relato pessoal, relatório ou outra.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
Ciências Naturais no discurso oral e produção escrita
dos alunos.
Outras propostas:
• Situação hipotética de um
ambiente e da introdução de
alguma variável nova (aumento do número de indivíduos de uma determinada
população, introdução de espécie nova, aumento de temperatura, diminuição de chuvas) para prever possíveis
consequências no seu equilíbrio.

• Situação para levantar e discutir o
que os alunos sabem sobre a camada de ozônio e sua importância.
• Pesquisas que demonstrem como
a camada de ozônio interage com
os raios solares e o estabelecimento de relações entre os raios
solares e o aquecimento do planeta na zona habitável do sistema
solar.
• Discussão e debate sobre a influência da ação humana na preservação da camada de ozônio e
proposição de hábitos individuais

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre equilíbrio ambiental e como esta
questão se apresenta nos
principais biomas brasileiros;
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
propostas.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de

• Valorizar a vida, em sua
diversidade, as formas
de proteção do ambiente e sua relação com
a qualidade de vida.

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.
• Interpretação da situação ambiental em
sua localidade e como o homem está se
relacionando com o ambiente.
• Identificação de interferência de ações
sociais e econômicas (pesca, rede de esgotos, efluentes industriais, desmatamento, urbanização, agricultura) na manutenção de ambientes aquáticos regionais.
• Identificação dos impactos causados
pela poluição dos rios, igarapés, córregos, riachos e lagos no ambiente de sua
localidade e sua relação com a saúde da
população e a qualidade ambiental.
• Valorização de atitudes individuais e coletivas que contribuam para a preservação do meio ambiente no país, na cidade
e em sua comunidade.
• Identificação da relação entre qualidade
da água e saúde humana.
• Conhecimentos sobre poluição, abastecimento e tratamento da água no Estado
do Acre.
• Reconhecimento de doenças infecciosas e contagiosas, veiculadas pela água
e pelo solo da cidade (tifo, disenteria,
leptospirose, verminoses etc.) e proposição de formas de evitá-las.

• Fenômenos naturais e
impactos ambientais.
• Interferência e consequências da ação humana no ambiente.

• Interferência e consequências da ação humana no ambiente.
• Interferência e consequências da ação humana no ambiente.
• Programas e indicadores de saúde pública.
• Sistema de abastecimento e tratamento
da água no Estado do
Acre.
• Incidência de doenças
de veiculação hídrica.

324

e comportamentos coletivos que
concorram para essa preservação.

seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.

• Situações de problematização sobre os impactos das ações humanas no ambiente e se têm sempre
efeito negativo.
• Investigação sobre ambientes
aquáticos, envolvendo pesquisa
em fontes diversas e atividades investigativas, tais como:
• estudos de campo, em áreas determinadas da localidade, para diagnosticar recortes ambientais,
quanto aos recursos hídricos, considerando seus usos, condições
atuais, possíveis comprometimentos e soluções;
• estudo sobre saneamento básico
da localidade onde os alunos vivem;
• estudo de campo para explorar a
biodiversidade de ambientes aquáticos (lagos, igarapés, rios, aquários), relacionando algumas das
condições apresentadas pelos locais explorados com a biodiversidade encontrada. Discussão de
hipóteses sobre possíveis consequências para esta biodiversidade
caso algumas destas condições

Algumas propostas:
• Observação, registro e análise dos conhecimentos que
o aluno já possui sobre:
• a diversidade de seres vivos
em ambientes aquáticos;
• os efeitos das ações humanas no ambiente;
• a relação entre qualidade da
água e saúde humana.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno e o registro de seus
conhecimentos e opiniões ao
longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual, aquisição
da linguagem científica, organização das informações,
etc.
• Acompanhamento dos trabalhos feitos pelos alunos durante as atividades investigativas.
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses, elaborados a

• Relação entre doenças crônicas como
asma e bronquites com a poluição do ar
(provocada por automóveis, indústrias
ou queimadas).
• Identificação da taxa de mortalidade infantil e índices de saneamento básico no
município, Estado e pais e dos resultados de políticas públicas destinadas à
saúde.

• Incidência de doenças
transmitidas pelo ar.
• Taxa de mortalidade
infantil e cobertura de
saneamento básico
no Acre e no Brasil.

fossem alteradas (luz, água, temperatura, poluentes etc.);
Observação direta de um local escolhido para estudo, como a ETA
(estação de tratamento de água),
caso a localidade tenha.
Situações de leitura e discussão
de textos sobre a qualidade da
água e a saúde humana.
Entrevista com profissional da saúde sobre as doenças locais mais
frequentes veiculadas pela água e
pelo solo, com elaboração coletiva
das perguntas, a partir de orientação do professor.
Discussão da taxa de mortalidade
infantil no Acre e no Brasil e sua
relação com saneamento básico,
alimentação e educação.
Discussão sobre textos de jornais
e websites sobre a poluição do ar
durante o período de queimadas
na Amazônia, principalmente na
região do Acre e na região de fronteira: Brasil, Peru e Bolívia.
Apresentação de trabalhos sobre
as doenças relacionadas à poluição do ar mais comuns no Acre e
na Amazônia.

partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.
Outras propostas:
• Mural.
• Análise dos comentários sobre as matérias lidas e da argumentação utilizada nas
discussões.
• Comunicação para a comunidade do diagnóstico feito a
partir do recorte temático escolhido para investigação,
através de estratégias diversas.
• Comunicação para a comunidade sobre as principias doenças veiculadas pela água,
solo e ar na localidade. Considerar adequação conceitual e emprego de terminologia científica.

• Organização de material para exposição na escola, aberta à visitação da comunidade, sobre os resultados das pesquisas desenvolvidas no semestre e formas de

Algumas propostas:
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.

•

•
•

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

•

•

•

• Elaborar,
individualmente e em grupo, registros acerca do organismo
humano,

• Identificação da pele e do sistema imunitário com a função de proteção e defesa do corpo, constituindo sequência
de barreiras de defesa contra agentes invasores: substâncias, vírus e bactérias.

• Sistema imunitário:
defesa e proteção do
organismo.
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considerando informações obtidas em imagens, esquemas, observações e textos.

• Argumentação sobre ação protetora das
vacinas, a sua maneira de atuação no organismo como auxiliar do sistema imunitário, e como resultado de descobertas e
pesquisas desde o século 18 para a manutenção da saúde individual e coletiva
e para a erradicação de doenças.
Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

• Ação e importância
das vacinas na prevenção de doenças e
principais vacinas disponibilizadas
pelos
sistemas de saúde do
país.

•

•

•

•
•

• Compreender a alimentação
humana,
a

• Noções sobre o sistema digestório humano, do ponto de vista anatômico e fisiológico.

• Sistema digestório humano:
órgãos,
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•

prevenção das doenças pesquisadas junto aos equipamentos de saúde locais.
Exibição de filmes, documentários
ou outros gêneros, que permitam
explorar e discutir aspetos relacionados às funções e sistemas estudados, com proposta de registro.
Pesquisa em fontes diversas, inclusive entrevista com profissionais da saúde que atuam na cidade, sobre vacinas: importância,
como são produzidas, funcionamento e as obrigatórias para cada
idade. É possível ainda convidar
um profissional da área médica ou
pesquisador para palestra na comunidade.
Elaboração, a partir das pesquisas, de material para divulgar na
escola e ou comunidade, a importância das vacinas e orientações
sobre as obrigatórias para cada
idade.
Situações para sistematização dos
conceitos já apresentados e discutidos.
Parceria com os profissionais e
serviços de saúde para a organização de campanhas e ações educativas sobre os temas relativos à saúde trabalhados no semestre, no
âmbito da escola ou da comunidade, utilizando os diversos recursos disponíveis (exposição oral, rádio comunitária etc.).
Situação para levantar os conhecimentos que os alunos já trazem
sobre
a
composição
dos

• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
ciências naturais no discurso
oral e produção escrita dos
estudantes.
Observação, registro e análise:
• dos materiais produzidos,
considerando a qualidade da
informação e da comunicação;
• avaliação da habilidade para
a exposição oral e organização de materiais e eventos,
com auxílio do professor e
outros parceiros;
• do envolvimento no planejamento, execução e avaliação
das ações educativas desenvolvidas.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:

obtenção e a conservação dos alimentos, sua
digestão no organismo
e o papel dos nutrientes na sua constituição
e saúde.

• Reconhecimento e emprego de linguagem científica (nomes, gráficos, símbolos e representações) relativa à nutrição
e ao sistema digestório.
• Reconhecimento e representação, em
desenhos e esquemas, dos componentes do sistema digestório humano.
• Compreensão dos processos envolvidos
nas funções vitais de nutrição do organismo, estabelecendo relações entre os
fenômenos da digestão dos alimentos, a
absorção de nutrientes e sua distribuição pela circulação sanguínea para os
tecidos do organismo.

funções e importância
para o organismo.
• Sistema digestório humano: órgãos, funções e importância
para o organismo.
• Sistema digestório humano: órgãos, funções e importância
para o organismo.
• Sistema digestório humano: órgãos, funções e importância
para o organismo.

•

•

•

• Distinção entre transformações físicas e
químicas sofridas pelos alimentos no
processo digestivo.

• Sistema digestório humano: órgãos, funções e importância
para o organismo.

• Avaliação da própria dieta, reconhecendo as consequências da alimentação
inadequada e a perda de nutrientes na
industrialização de alguns alimentos.
• Identificação das necessidades calóricas do organismo humano e da relação
entre energia consumida pelos alimentos e suas transformações em diferentes
atividades físicas e metabólicas.
• Reconhecimento de que os hábitos alimentares envolvem fatores emocionais,

• Hábitos alimentares
que promovem a saúde e distúrbios alimentares.
• Hábitos alimentares
que promovem a saúde e distúrbios alimentares.
• Hábitos alimentares
que promovem a
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•

•

•

alimentos, sobre hábitos alimentares, dietas. Uma dieta da moda
pode ser o disparador de uma discussão que permite levantar as
ideias iniciais dos alunos.
Situações para leitura e discussão
compartilhada de materiais diversos sobre o tema – com incentivo
para a leitura e fala de todos.
Pesquisa bibliográfica sobre os
grupos de alimentos, visando comparar com os conhecimentos iniciais dos alunos e discutir possíveis
questões apontadas por eles apoiadas por evidências científicas.
Situações para estudo (por meio
de textos, modelos, experimentos,
utilização de recursos audiovisuais e explicações necessárias) do
sistema digestório humano e do
processo de digestão.
Leitura de texto informativo (individual, duplas, pequenos grupos)
com proposta de estudo sobre as
necessidades calóricas do organismo humano, a relação entre
energia consumida através dos alimentos e suas transformações em
diferentes atividades físicas e metabólicas.
Registro (individual) do que o
aluno comeu durante um dia e organização e sistematização (em
grupo) dos registros individuais
por meio de textos e tabelas.
Análise dos resultados e avaliação
das dietas, considerando os conhecimentos desenvolvidos.

• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre composição dos alimentos, sobre
hábitos alimentares e dietas;
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno e o registro de seus
conhecimentos e opiniões ao
longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas, elaborados individualmente e em
grupo, considerando adequação conceitual, uso da linguagem científica e organização das informações.
• Acompanhamento dos trabalhos feitos pelos alunos durante as atividades investigativas.
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,

culturais e econômicos, além das necessidades orgânicas.

saúde e distúrbios alimentares.

• Valorização do cuidado com o próprio
corpo, com atenção para a alimentação
adequada; de atenção ao consumo de
alimentos e exercício dos direitos de consumidor.
Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

• Hábitos alimentares
que promovem a saúde e distúrbios alimentares.
• Hábitos alimentares
que promovem a saúde e distúrbios alimentares.
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• Atividades investigativas, ou seja,
diferentes modalidades de trabalho prático, para os alunos, em pequenos grupos, vivenciarem procedimentos próprios da área: coleta de dados e informações por
meio de entrevistas, observações,
levantamento de hipóteses, experimentações, criação de maquetes
ou de outras montagens. Entre
elas:
• desenhar (individualmente) em
contornos do corpo humano os órgãos internos do sistema digestório;
• em grupo, socializar os desenhos
e identificar as semelhanças e diferenças que apresentam;
• a partir de referências apresentadas pelo professor, comparar a
produção coletiva e produzir um
novo contorno com o desenho do
sistema digestório;
• construção de modelos que representem o sistema digestório humano;
• oficinas para montagem de cardápios considerando: produtos regionais, necessidades nutricionais de
diferentes faixas etárias, modos
de vida, preço dos alimentos etc.
• experiência para observação de
características de reações químicas envolvendo os alimentos e
suas transformações.
• atividades para leitura de rótulos
de embalagens de alimentos, considerando a composição, grandezas físicas e correspondentes

relato pessoal, relatório ou
outra.
Outras propostas:
• Questão-problema para ser
resolvida (individualmente e
em grupo).
• Produção para socializar as
informações
pesquisadas
(mural, exposição, caderno
de receitas a partir das oficinas) considerando adequação conceitual e do emprego
de terminologia científica
tanto oral quanto escrita.
• Leitura e discussão de um rótulo de alimento industrializado (previamente selecionado pelo professor) quanto
à composição, grandezas físicas e correspondentes unidades, como massa, volume,
valor calórico.
• Avaliação de um cardápio,
considerando a adequação
do ponto de vista nutricional
e da saúde, considerando a
faixa etária e modo de vida.
• Atividades para identificar os
órgãos do sistema digestório
humano, representados em
figuras.
• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelo aluno acerca

•

•
•

•

•
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unidades como massa, volume,
valor calórico etc.
análise crítica de uma peça publicitária sobre um produto alimentício, após pesquisa (em grupo),
considerando sua composição, valor nutricional e calórico, aditivos
etc. e a mensagem (explícita ou
implícita) da peça.
debate: a propaganda determina o
que eu como?
elaboração de registro das atividades investigativas com as informações obtidas organizadas por meio
de desenhos, tabelas e explicações.
uso de torço humano, pranchas de
anatomia, ilustrações e esquemas
para reconhecimento e identificação dos órgãos do sistema digestório humano. A ênfase não deve
ser decorar os nomes das estruturas apresentadas, mas o processo
que ocorre ao longo do sistema.
Pode-se comparar com o desenho
feito nas atividades investigativas
e promover as alterações que o
grupo julgar necessárias.
situações para estudos comparativos de vários grupos de animais,
incluindo-se a espécie humana,
sobre alimentação e digestão, utilizando leituras de textos sobre o
assunto, pranchas, ilustrações e
modelos, exibição de vídeos e outros recursos audiovisuais, além
das explicações necessárias. Atentar para as relações adaptativas
apresentadas pelos seres vivos ao

da nutrição, sistema digestório, processo de digestão.

•

• Identificar padrões de
semelhanças e características comuns entre
variedades de plantas,
de animais e de outros
seres vivos.

• Reconhecimento e emprego de linguagem científica (nomes, gráficos, símbolos e representações) relativa ao estudo
dos sistemas organizados dos seres vivos e dos de classificação biológica.
• Identificação dos sistemas organizados
de classificação dos seres vivos como referência auxiliar no seu estudo.
• Reconhecimento de que os sistemas de
classificação e de nomenclatura dos seres vivos são construções humanas para
organizar o conhecimento da natureza.

• Sistema de classificação dos seres vivos.

• Caracterização geral de vírus, bactérias,
protozoários e fungos e compreensão de
suas importâncias ecológicas e relações
estabelecidas.
• Caracterização geral dos principais grupos de animais quanto a reprodução, alimentação, locomoção, entre outras e
compreensão da importância do equilíbrio ecológico para o ambiente.

• Vírus, bactérias, algas,
fungos e protozoários.

• Caracterização geral das algas e plantas
e compreensão da importância do processo de fotossíntese para as cadeias
alimentares.
Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.

•
•

• Sistema de classificação dos seres vivos.

•

• Sistema de Classificação dos seres vivos.

•
• Animais invertebrados
e vertebrados (Poríferos, Cnidários, Platelmintos,
Moluscos,
Anelídeos, Nematódeos,
Artrópodes,
Equinodermos,
Peixes, Anfíbios, Répteis,
Aves e Mamíferos).
• Plantas: Algas, Briófitas, Pteridófitos, Gimnospermas e Angiospermas.

•

•
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seu ambiente e hábitos alimentares.
situações para sistematização dos
conceitos já apresentados e discutidos.
Problematização sobre a diversidade de seres vivos na Terra e as
formas de classificá-los.
Apresentação de informações sobre os sistemas organizados de
classificação e nomenclatura dos
seres vivos.
Investigação inicial sobre as características gerais dos principais grupos de seres vivos, especialmente
plantas e animais, contextualizando os ambientes observados.
Foco nas adaptações morfológicas
ou fisiológicas à alimentação, respiração e reprodução. A investigação envolve pesquisa em fontes
diversas e atividades práticas.
Apresentação de informações gerais sobre os principais grupos taxonômicos (reinos) nos quais os
seres vivos estão classificados por
meio de exposição dialogada, exibição de documentário, animação.
Situações para utilização de esquemas de classificações simples
para identificar os principais grupos de seres vivos, especialmente
plantas e animais. O que se pretende é sua identificação e caracterização, não sendo necessário
cobrir toda a sistemática dos seres
vivos.
Atividades investigativas, tais
como:

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre a diversidade dos seres vivos e formas possíveis de classificálos,
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
propostas.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual, uso da
linguagem científica e organização das informações.
• Acompanhamento dos trabalhos feitos pelos alunos durante as atividades investigativas.
Observação:
• pode se restringir o número
de grupos observados em
cada situação investigativa:
observar argumentação, observação, levantamento de
hipótese, participação no trabalho da equipe. Registrar

• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; representação através de desenhos.

• observação e registro por meio de
desenho de plantas e animais da
localidade, ou da escola e seu entorno mais próximo. Situações
para socialização das observações, comparação quanto às diferenças e semelhanças, identificação usando imagens;
• construção de um catálogo de folhas (herbário) de plantas da localidade, ou da escola e seu entorno;
• observação a olho nu e com lupas
e microscópio de plantas e animais, suas estruturas ou partes
delas;
• observação de objetos ou retalhos
de madeira onde seja possível observar veios e marcas;
• desenho e pesquisa com familiares e outros adultos sobre o nome
da madeira observada e se ela é
encontrada na região, etc.
• Situações para socialização das
pesquisas, tais como relato oral e
exposição dos registros (mural,
“varal”, caixa arquivo etc.).
• Discussão de hipóteses sobre a
função dos veios na planta quando
viva.
• Apresentação de pranchas, imagens de livros didáticos, espécimes, ou outros recursos, de plantas e animais e suas estruturas.
• Leitura de textos de livros didáticos, paradidáticos, revistas de divulgação científica sobre seres vivos, especialmente plantas e animais.
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dados para avaliar a evolução do aluno ao longo do semestre.
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses, elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
ciências naturais no discurso
oral e produção escrita dos
alunos.
Outras propostas:
• Situação problema: em que
grupo taxonômico classificar
um determinado ser vivo
exemplos a partir da apresentação de suas características gerais.
• Apresentação de imagens de
alguns seres vivos para identificar o grupo a qual pertencem, usando esquemas simples de classificação.
• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,

múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelo aluno acerca
das características gerais
dos grupos taxonômicos estudados e dos sistemas organizados usados para sua
classificação.
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13. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Compreender que a
matéria é constituída
por elementos que possibilitam a transformação e a produção de
energia necessária ao
trabalho humano.

• Reconhecimento das principais fontes e
transformações de energia nas usinas
de geração de eletricidade.

• Fontes e tipos de energia.

• Construção de circuitos elétricos com pilhas/baterias, fios, lâmpadas e outros
materiais.

• Circuitos elétricos.

• Atividades para estudo sobre as diversas formas de energia e seus
usos, utilizando leituras de textos
sobre os assuntos, ilustrações, audiovisuais e modelos, além das explicações necessárias.

• Classificação de 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).

• Equipamentos elétricos.

• Avaliação do consumo de energia residencial, identificando necessidades e
formas de economia e racionalização e
elaboração de propostas para economizar energia.

• Uso consciente
energia elétrica.

de

• Uso de aplicativo para smartphones para cálculo do consumo domiciliar de energia elétrica.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre as diversas fontes de energia e
seu uso.
• Relatório da investigação sobre a instalação elétrica escolar, explicitando os elementos que constituem um
circuito (fios, lâmpadas e outros materiais), bem como o
papel que cada um desempenha.

• Cálculo do consumo de energia 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.

• Uso consciente
energia elétrica.

de

• Montagem de uma atividade experimental de um circuito elétrico
simples como sugestão, atividade
disponível no link http://alunosonline.uol.com.br/fisica/circuito-eletrico-simples.html.

• Proposição de 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

• Fontes alternativas de
energia (solar, eólica,
dentre outras).

• Observação e explicação das características da instalação elétrica
da escola, visando identificar os
principais elementos, reconhecendo o papel de cada um deles
no circuito, compreendendo as
condições em que um curto-circuito pode ocorrer e reconhecendo
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• Leitura individual ou em duplas de
texto sobre principais fontes e
transformações de energia nas
usinas de geração de eletricidade,
com roteiro de estudo.

Formas de avaliação
adequadas

• Apresentação da classificação dos aparelhos elétricos
quanto ao consumo de energia elétrica.
• Acompanhamento dos trabalhos feitos pelos alunos durante as atividades investigativas.

energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável.

os meios de proteção dos equipamentos e instalações elétricas.
• Impactos socioambientais dos processos
de geração e energia
(usinas, termoelétricas, hidrelétricas, nucleares e etc.).

• Pesquisa para classificação dos
aparelhos elétricos mais utilizados
no cotidiano (em casa e/ou na escola) reconhecendo aqueles que
possuem uma melhor eficiência
no consumo de energia e discutindo hábitos que poderiam reduzir esse consumo.

• Retomada de Noções sobre reprodução
assexuada e sexuada em plantas e animais.

• Reprodução assexuada e sexuada seres
vivos (animais, plantas e micro-organismos).

• Pesquisa (levantamento) para
identificar as mais comuns e características espécies de seres vivos encontrados na fauna e flora
regional.

• Comparação de formas de reprodução
sexual e assexual, relacionando a eficiência para a sobrevivência da espécie e
mecanismos adaptativos e evolutivos.

• Mecanismos adaptativos e evolutivos da reprodução.

• Discussão e avaliação das implicações
sociais, econômicas e ambientais nos
processos de geração e transformações
de energia, suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e
como essa energia chega e é usada em
sua cidade, comunidade, casa ou escola.
Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, Experimentação; Representação através de desenhos.
• Compreender a história
evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos
processos de formação
do planeta.

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
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• Situações para o estudo do modo
sexual e assexual de reprodução
de plantas e animais, considerando-se a maior variação entre os
descendentes provenientes de reprodução sexual que na reprodução assexual e, portanto, maior diversidade entre os indivíduos de
uma população.
Observação:

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre reprodução de plantas e animais.
• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual, uso da
linguagem científica e organização das informações.
• Acompanhamento dos trabalhos feitos pelos alunos durante as atividades investigativas.

atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

• São particularmente importantes
nos estudos sobre evolução dos
seres vivos e sua adaptação o reconhecimento de formas eficientes de dispersão e a aspectos relativos à reprodução dos seres vivos
em ambientes terrestres, tais
como as sementes, os ovos de insetos, de répteis e de aves e a fecundação interna dos animais.
• Atividade investigativa sobre a estrutura reprodutiva em plantas:
• Observação de flores para identificação de órgãos reprodutivos;
• Organização de um acervo de sementes, a partir de coleta, com
ajuda do professor ou individualmente, para análise (em grupo)
das características do material coletado, bem como a identificação
adequada do material coletado.
• Situações para o estudo da evolução humana, com o apoio de textos, programas de vídeo e explicações, com ênfase na discussão da
origem e evolução do gênero
Homo.
Situações de discussão e levantamento de hipóteses para problematizar sobre qual o lugar na Terra
em que os seres humanos surgiram, desenvolvendo argumentos
que justifiquem as diversas hipóteses.
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• Compreender o próprio
corpo e a sexualidade
como elementos de realização humana, desenvolvendo a formação de hábitos de autocuidado, de autoestima e de respeito ao
outro.

• Retomada do Sistema Nervoso e Endócrino: principais órgãos e funções de coordenação e integração no organismo.

• Sistema Nervoso e Endócrino: funções gerais de coordenação e
integração e o seu papel no desenvolvimento do sistema reprodutor.

• Análise e Explicação da puberdade como
processo natural que determina a capacidade reprodutiva humana e que produz mudanças físicas e emocionais a
partir da atuação dos hormônios sexuais
e do sistema nervoso.

• Puberdade e adolescência.

• Conceito de adolescência e suas variações em diferentes culturas e épocas.

• Puberdade e adolescência.

• Elaboração, individualmente e em grupo,
de registros acerca do organismo humano, referentes ao sistema reprodutor
masculino e feminino, considerando informações obtidas em imagens, esquemas, textos diversos etc.

• Sistema
reprodutor
masculino e feminino.

• Informações sobre a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor masculino e
feminino.

• Sistema
reprodutor
masculino e feminino.

• Descrição das etapas do ciclo menstrual
e o caminho dos espermatozoides na
ejaculação para explicar a possibilidade
de gravidez e a disseminação de
IST/AIDS, na ausência de preservativos
durante relações sexuais.

• Ciclo menstrual.

• Representação em textos, esquemas e
desenhos das transformações ocorridas
no útero e nos ovários durante o ciclo
menstrual, identificando a ovulação com
o período fértil

• Ciclo menstrual.
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• Exibição de filmes, documentários
ou outros recursos que permitam
explorar e discutir aspetos relacionados às funções e sistemas estudados, com proposta de registro.
• Situações para levantamento do
que os alunos já sabem sobre sexualidade e reprodução humana
(diretamente sob forma de conversa ou de questões escritas, por
meio de uma caixa colocada na
classe para os alunos deixarem
suas perguntas sobre o assunto
ou outras).
• Leitura de textos científicos sobre
a puberdade, as mudanças que
ocorrem no corpo nesta fase e a
que se devem.
• Exibição de filmes, documentários
etc. que permitam discutir a adolescência e as variações em torno
deste conceito: em outras culturas
hoje ou em épocas distintas.
• Discussão sobre a adolescência a
partir do conceito da Organização
Mundial de Saúde, as variações
deste conceito durante a história e
em diferentes culturas, ainda hoje.
• Atividades investigativas como,
por exemplo:
-desenhar (individualmente) dois
contornos do corpo humano: em
um deles desenhar os órgãos internos do sistema genital feminino
e no outro os órgãos internos do
sistema genital masculino;

Algumas propostas:
• Observação, registro e análise dos conhecimentos que
o aluno já possui sobre:
• o sistema reprodutor masculino e feminino;
• mudanças durante a puberdade;
• ovulação, produção de espermatozoides, ejaculação;
• métodos anticoncepcionais e
de prevenção de DST/AIDS.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, organização das informações.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um

• Descrição dos fatos principais da fecundação, da gravidez e do parto, conhecendo vários métodos anticoncepcionais
e estabelecendo relações entre o uso de
preservativos, a contracepção e a prevenção das IST/AIDS.

• Fecundação e gravidez – Impactos de
uma gravidez não planejada.

• Conhecimentos sobre o funcionamento
dos métodos anticoncepcionais.

• Ação e eficácia dos
métodos que evitam
gravidez (preservativos masculino e feminino, DIU, diafragma,
pílula anticoncepcional e etc.).

• Comparação do 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 Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

• Ação e eficácia dos
métodos que evitam
gravidez (preservativos masculino e feminino, DIU, diafragma,
pílula anticoncepcional e etc.).

• Identificação dos principais sintomas,
modos de transmissão e tratamento de
algumas IST (Infecções Sexualmente
transmissíveis) com ênfase na AIDS e hepatites, e discutir estratégias e métodos
de prevenção.
Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.

• Principais Infecções
sexual mente transmissíveis (AIDS e hepatites) e outras doenças como (Gonorreia,
Sífilis, Herpes, e etc.).

-em grupo, socializar os desenhos
e identificar as semelhanças e diferenças que apresentam;
-a partir de referências apresentadas pelo professor, comparar a
produção coletiva e produzir dois
novos contornos com respectivos
desenhos dos sistemas genitais
masculino e feminino.
• Exibição de filmes, documentários
ou outros recursos que permitam
explorar e discutir aspetos relacionados às funções e sistemas estudados, com proposta de registro.
• Discussão, a partir de pranchas, figuras ou livros, dos sistemas genitais masculinos e femininos, explicações sobre o ciclo menstrual, o
caminho dos espermatozoides na
ejaculação e o mecanismo da fecundação.
• Atividades para identificar o período fértil no ciclo menstrual.
• Leitura e discussão de textos sobre a alta ocorrência de hepatites
e outras IST’s no Estado do Acre.
• Seminário sobre as principais Doenças e Infecções Sexualmente
Transmissíveis.
• Pesquisa em Órgãos de Saúde do
Estado e Município para coleta de
dados estatísticos sobre a ocorrência de Doenças e Infecções Sexualmente Transmissíveis no Acre.

• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
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tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
ciências naturais no discurso
oral e produção escrita dos
estudantes.
• Seleção de palavras-chave
ou frases significativas de
um texto e organização de
esquema-síntese ou exposição oral.
Outras propostas:
• Elaboração de legendas de figuras e esquemas sobre o
sistema genital masculino e
feminino.
• Elaboração de esquemas explicativos sobre os eventos
envolvidos no ciclo menstrual.
• Atividades para localização,
em um calendário comum, a
partir de dados apresentados, o período fértil de uma
mulher.
• Produção de textos a partir
de figuras, representando o
sistema reprodutor.
• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos

adquiridos pelo aluno acerca
do sistema reprodutor e sexualidade humana.

• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

• Compreender o corpo
humano e a saúde
como um todo integrado por dimensões
biológicas, afetivas e
sociais, relacionando a
prevenção de doenças
e a promoção da saúde
ao autocuidado e a políticas públicas adequadas.

• Seleção de argumentos que evidenciam,
além do processo biológico, os fatores
sociais, psicológicos e culturais envolvidos na reprodução humana e no uso dos
métodos anticoncepcionais, valorizando
as relações sexuais protegidas e a gravidez planejada.

• Múltiplas dimensões
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e
ética).

• Discussão sobre a importância do autocuidado.

• Múltiplas dimensões
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e
ética).

• Identificação de políticas públicas para
planejamento familiar e prevenção de infecções e doenças sexualmente transmissíveis

• Principais políticas públicas e programas
para planejamento familiar e prevenção de
infecções e doenças
sexualmente
transmissíveis e índices de
gravidez na adolescência no Brasil e no
Estado do Acre.
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• Debates, de diferentes formatos,
que permitam problematizar questões polêmicas como o uso de drogas (lícitas e ilícitas) gravidez precoce e aborto, considerando fatores sociais, psicológicos e culturais envolvidos e os riscos que representam para a saúde.
• Exibição de filmes, documentários
ou outros recursos que permitam
explorar e discutir aspetos relacionados às múltiplas dimensões da
sexualidade humana
• Debates sobre fatores e condições
socioeconômicas e culturais que
resultam na alta taxa de gravidez
na adolescência no Brasil e no Estado do Acre

• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelos alunos dos
principais fatos relacionados
à fecundação, gravidez e
parto e do funcionamento
dos métodos anticoncepcionais.
Algumas propostas:
• Observação, registro e análise dos conhecimentos que
o aluno já possui sobre:
• -Infecções
sexualmente
transmissíveis;
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno e o registro de seus
conhecimentos e opiniões ao
longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados, individualmente e em
grupo, considerando adequação conceitual e do uso da
linguagem científica, organização das informações.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.

• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.

• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).

• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelos alunos dos
principais fatos relacionados
à fecundação, gravidez e
parto e do funcionamento
dos métodos anticoncepcionais.

• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

• Reconhecimento das
características da Lua,
como dimensões, distância em relação à
Terra, movimentos e
composição.

• Reconhecimento das características da
Lua, como dimensões, distância em relação à Terra, movimentos e composição.

• Características e observação da lua.

• Observação da lua e suas fases no céu nova, crescente, cheia e minguante.

• Fases da lua.

• Construção e representação, em desenhos, modelos e esquemas, das diferentes fases da Lua.

• Fases da lua.

• Reconhecimento da natureza cíclica de
movimentos da Terra, Sol e Lua, associando-os a fenômenos naturais, ao calendário e influências na vida humana.

• Fases da lua.

• Informações sobre o calendário e sua relação com os movimentos terrestres (estações do ano, semana, noite e dia).

• Tipos de calendários.
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• Elaboração, com os alunos, de
uma lista de exemplos que evidenciem a influência da luz na regulação de hábitos dos seres vivos
(plantas, atividades dos animais
noturnos e diurnos).
• Situações para leitura de textos
sobre a influência do dia e da noite
nas atividades humanas e na vida
dos seres vivos de forma geral.
• Situações para pesquisa em revistas de divulgação científica, livros
didáticos, sites especializados em
astronomia, a partir de roteiros
construídos coletivamente sob orientação do professor.
• Pesquisa em vídeos, jornais, revistas, aplicativos para celulares
smartphones e websites de meteorologia sobre a previsão do

• Observação, registro e análise dos conhecimentos que
o aluno já possui sobre:
• as fases da lua
• eclipses
• previsão do tempo
• variações de clima
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.

• Conceito de tempo cíclico (dia, mês,
ano).

• Tipos de calendários.

• Localização histórica e comparação entre diferentes medidores de tempo,
como relógio de sol, de água ou areia e
os atuais.

• Tipos de calendários.

• Comparação das estações do ano; observação dos fenômenos cíclicos de
cada uma e como são diferentes em
cada região climática; sua interferência
na natureza e nas atividades econômicas.

• Movimentos de rotação e translação e
eclipses.

• Organização e registro de informações
sobre a duração do dia em diferentes
épocas do ano e sobre os horários de
nascimento e o caso do Sol e da Lua.

• Movimentos de rotação e translação e
eclipses.

• Representação, através de maquetes,
esquemas, desenhos, analogias, dramatizações ou outras formas, a posição da
Terra em sua órbita em relação ao Sol
nas diferentes estações do ano.

• Movimentos de rotação e translação e
eclipses.

• Relação entre climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual, causado pela forma e pelos movimentos da
Terra.

• Climas regionais.

• Reconhecimento da importância da Meteorologia para a sociedade, como por
exemplo, para a economia (agricultura e
pecuária), aviação, defesa civil e etc.

• Previsão do tempo.

• Identificação das principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular
situações nas quais elas possam ser medidas.

• Previsão do tempo.
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tempo e o uso das informações
para a vida cotidiana.
• Pesquisa em revistas, jornais, livros, sites, etc. para a elaboração
de um texto dissertativo sobre as
principais variáveis envolvidas na
previsão do tempo (temperatura,
pressão, umidade, nuvens, precipitação, etc.)

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.
• Elaborar,
individualmente e em grupo, registros acerca do organismo humano, considerando informações
obtidas em imagens,
esquemas,
observações e textos.

• Compreensão dos processos envolvidos
nas funções vitais de respiração, circulação e eliminação de excretas nitrogenados do organismo.

• Processos de manutenção da vida.

• Noções sobre o sistema respiratório humano, do ponto de vista anatômico e fisiológico, e o processo de respiração externa, incluindo-se as trocas gasosas e
movimentos respiratórios.

• Sistema respiratório.

• Comparação entre o sistema respiratório
e as trocas gasosas nos seres humanos
e em outros animais.

• Sistema respiratório.

• Noções sobre o sistema cardiovascular
humano, do ponto de vista anatômico e
fisiológico.

• Sistemas Circulatório.

• Identificação dos principais caminhos da
circulação sanguínea, o papel do coração e as mudanças de composição do
sangue ao percorrer os diferentes órgãos do corpo.

• Sistemas Circulatório.

• Noções sobre os componentes do sangue e suas funções.

• Sistemas Circulatório.

• Noções sobre o sistema urinário humano.

• Sistemas excretor.
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• Situações (no início do estudo de
cada função) para levantar os conhecimentos que os alunos trazem sobre os temas que serão
abordados, a partir de questões
como:
• por onde o ar passa pelo nosso
corpo?
• é melhor respirar pela boca ou
pelo nariz?
• por que o sangue é vermelho?
• é possível controlar voluntariamente o batimento cardíaco?
• como repomos o sangue que perdemos em um machucado?
• Registro das principais conclusões
e ideias para posterior utilização.
• Situações de leitura (individual e
em duplas) de textos ou imagens
sobre o conhecimento do corpo
humano ao longo do tempo. Exemplos: contrapor imagens de um
mesmo órgão feitas atualmente e
em outro período para explorar as
diferenças, problematizar como as

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre equilíbrio ambiental e como esta
questão se apresenta nos
principais biomas brasileiros;
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
propostas.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno e o registro de seus
conhecimentos e opiniões ao
longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas, elaborados individualmente e em
grupo, considerando adequação conceitual e do uso da
linguagem científica, organização das informações.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.

• Estabelecimento de relação entre o consumo de proteínas e a produção de resíduos nitrogenados.

• Sistemas excretor.

informações foram obtidas, o que
avançou e por que, etc.
• Situações de leitura (individual e
em duplas) de textos científicos
sobre os sistemas estudados orientada por roteiro: localizar informações, apontar evidências e conclusões nelas baseadas, explorar
a leitura de esquemas, tabelas e
representações presentes no texto
etc.
• Sínteses das leituras, elaboração
de mapas conceituais e esquemas.
• Situações para comparar a respiração humana com a de outros
animais.
• Atividades para estudo sobre cada
uma das funções estudadas, utilizando experimentos, leituras de
textos, pranchas, ilustrações e modelos, além das explicações necessárias.
• Leitura individual ou em duplas de
texto sobre a respiração nos seres
vivos, com roteiro de estudo e respectivo registro.
• Discussão, a partir de pranchas, figuras ou livros, de representações
do sistema respiratório humano e
reflexão sobre o caminho do ar
dentro do corpo, com o intuito de
explicar o mecanismo respiratório,
trajeto do ar e trocas gasosas.
• Com o apoio de representações do
sistema cardiovascular e/ou filmes, atividades para identificar as
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• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
Ciências Naturais no discurso oral e produção escrita
dos estudantes.
• Seleção de palavras-chave
ou frases significativas de
um texto e organização de
esquema-síntese ou exposição oral.
Outras propostas:
• Elaboração de legendas de figuras e esquemas sobre os
sistemas estudados.
• Elaboração de esquemas explicativos sobre os eventos
envolvidos na respiração, na
circulação e na eliminação
de resíduos nitrogenados.

relações entre sistema cardiovascular e respiratório, enfocando as
trocas gasosas em todo o corpo e
a liberação de energia na célula.
• Atividades investigativas, como:
-construção de modelo físico para
demonstrar a mecânica ventilatória;
- ausculta do coração e identificação dos principais sons dos batimentos cardíacos;
- observação de coração e pulmão
de vertebrados, como boi e porco,
para estudo e comparação com os
órgãos humanos;
- identificação de gás carbônico no
ar expirado;
- observação da estrutura respiratória de peixes.
• Situações para comparar a eliminação de resíduos nitrogenados
nos seres humanos com a de outros animais em diferentes ambientes.
• Elaboração de quadro síntese dos
diferentes sistemas, com ilustrações, descrições etc.
• Situações de uso de esquemas
dos órgãos dos sistemas do corpo
humano que foram estudados,
identificando a relação entre eles
(anatômica e fisiológica).
• Exibição de filmes, documentários
ou outros gêneros, que permitam
explorar e discutir aspetos relacionados às funções e sistemas estudados, com proposta de registro.
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• Produção de textos a partir
de figuras representando os
sistemas estudados.
• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelo aluno acerca
do sistema reprodutor e sexualidade humana.

• Pesquisa em fontes diversas, inclusive entrevista com profissionais da saúde, sobre vacinas: importância, como são produzidas,
funcionamento e as obrigatórias
para cada idade. É possível ainda
convidar um profissional da área
médica ou pesquisador para palestra na comunidade.
• Elaboração, a partir das pesquisas, de material para divulgar na
escola e ou comunidade a importância das vacinas e orientações
sobre as obrigatórias para cada
idade.
• Situações para sistematização dos
conceitos já apresentados e discutidos.
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14. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9°ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Compreender que a
matéria é constituída
por elementos que possibilitam a transformação e a produção de
energia necessária ao
trabalho humano.

• Conceito de materiais orgânicos e inorgânicos.
• Reconhecimento de materiais orgânicos
e inorgânicos do ambiente necessários
aos seres humanos (madeira, areia, sal,
couro etc.).
• Conhecimento sobre a teoria atômicomolecular para explicar modelos de
constituição e propriedades dos materiais.
• Identificação e comparação entre diferentes modelos explicativos da constituição da matéria ao longo da história.
• Reconhecimento da nomenclatura química para caracterizar os materiais,
substâncias e transformações físicas e
químicas.
• Conceito de combustão como reação
química.
• Leitura e representação, de forma nominal e simbólica, de reações químicas, diferenciando reagentes e produtos.
• Comparação das quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a
proporção entre as suas massas.
• Compreensão das reações químicas envolvidas nos processos de fotossíntese e
respiração celular.

• Discussão do conceito de material
orgânico e inorgânico, com o objetivo de incluir, na tabela construída, a classificação de acordo com
este critério.
• Atividades investigativas, tais
como:
• análise de embalagens de água
sanitária de diferentes marcas
para leitura da composição e percepção de que são feitas da
mesma substância química;
• testar, experimentalmente, e discutir a eficiência de diferentes produtos de higiene, conforme a especificação do fabricante, comparar custos e benefícios de um rol
de produtos com a mesma finalidade (sabonetes, pastas de dente,
sabão em pedra, sabão em pó,
água sanitária etc.) e discutir as
normas de segurança para seu
uso;
• planejar experimento, sob supervisão do professor, para comparar a
atuação dos sabões e de outros
produtos, como o álcool, para a remoção de gordura ou graxa e

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre o que é
material, identificação de
materiais usados em seu cotidiano e origem destes materiais;
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas elaborados individualmente e em
grupo, considerando adequação conceitual e do uso da
linguagem científica, organização das informações etc.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a

• Propriedades
da matéria.
• Propriedades
da matéria.

gerais
gerais

• Modelos atômicos.

• Modelos atômicos.
• Reações químicas.

• Reações químicas.
• Reações químicas.
• Reações químicas.

• Fotossíntese e respiração celular.
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Formas de avaliação
adequadas

• Análise e descrição de ácidos, bases e
sais.
• Identificação de ácidos, bases e sais presentes no cotidiano dos seres humanos
(frutas, sal, vinagre etc.).
• Planejamento e execução de 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.
• Investigação dos principais mecanismos
envolvidos na transmissão e recepção
de imagem e som que revolucionaram os
sistemas de comunicação humana.
• Classificação das 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.

• Discussão sobre 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 e etc.)

• Funções químicas.
• Funções químicas.

•

• Luz – componentes
da luz branca.
•
• Recepção e transmissão de imagem e som.
• Ondas (Radiações eletromagnéticas).
• Importância do uso
das radiações na medicina.
• Desenvolvimento tecnológico na aplicação
das radiações.
• Ondas (Radiações eletromagnéticas).
• Importância do uso
das radiações na medicina
• Desenvolvimento tecnológico na aplicação
das radiações.

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.

•

•

•

•
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outras sujeiras de diferentes superfícies e materiais;
produção artesanal, por exemplo,
de sabão, seguindo receitas próprias e investigar as relações de diferentes produtos de limpeza comuns com o solo, a água e os seres vivos, discutindo o conceito de
biodegradação.
Estudo das características e identificação de sais, ácidos e sais presentes no cotidiano.
Estudo sobre as transformações
químicas que ocorrem na respiração e na combustão, relacionando
energia e matéria, particularmente
o carbono nos seres vivos e no ambiente, utilizando experimentos,
leituras de textos sobre os assuntos, pranchas, ilustrações e modelos, além das explicações necessárias.
Atividades investigativas sobre
combustão, envolvendo observação direta e experimentação, caracterizando-a como transformação química, para estimular a análise de queimas presentes no cotidiano para observação da combustão e seus reagentes.
Identificação e caracterização de
equipamentos que utilizam a radiação eletromagnética, como os celulares, o controle remoto, o rádio,
a televisão e o forno de micro-ondas, presentes nas residências.
Pesquisa em grupo sobre o surgimento do telefone, da televisão,
da internet, das redes com fio e

partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
ciências naturais no discurso
oral e produção escrita dos
estudantes.
• Seleção de palavras-chave
ou frases significativas de
um texto e organização de
esquema-síntese ou exposição oral.
Outras propostas:
• Elaboração de esquema, representando as relações entre fotossíntese e respiração
das plantas.
• Elaboração de legendas para
esquema, representando o
ciclo do carbono.
• Questão-problema para ser
resolvida em grupo e/ou individualmente.
• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situações-

• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

• Compreender o próprio
corpo e a sexualidade
como elementos de realização humana, desenvolvendo a formação de hábitos de autocuidado, de autoestima e de respeito ao
outro.

• Informações sobre a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor masculino e
feminino (retomada).
• Representação em textos, esquema e
desenhos das transformações ocorridas
no útero e nos ovários durante o ciclo
menstrual, identificando o período fértil
com a ovulação. (retomada).
• Identificação e descrição sobre o processo de fecundação. (retomada).
• Associação dos gametas à transmissão
das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes.
• Discussão para compreensão das ideias
de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas,
fecundação), considerando-as para resolver problemas, envolvendo a transmissão de características hereditárias
em diferentes organismos.
Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.

• Sistema
reprodutor
masculino e feminino:
função dos órgãos.
• Ciclo menstrual, concepção e gravidez.

• Ciclo menstrual, concepção e gravidez.
• Hereditariedade.

• Experimentos de Mendel sobre hereditariedade: 1ª e 2ª leis de
Mendel.
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sem fio ou do uso de satélites na
transmissão de dados.
• Apresentação em slides, fotos ou
vídeos de aparelhos tecnológicos
que utilizam radiações eletromagnéticas, relacionando os tipos de
radiações envolvidas nesses aparelhos, considerando sua frequência e fontes.
• Pesquisa sobre o avanço tecnológico e suas aplicações na medicina e as suas implicações sobre a
qualidade de vida e as questões
de saúde.

problema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelo aluno acerca
dos materiais, substâncias,
transformações físicas e químicas estudadas durante
este semestre e o anterior.

• Retomada de discussão, a partir
de pranchas, figuras ou livros, dos
sistemas genitais masculinos e femininos, explicações sobre o ciclo
menstrual, o caminho dos espermatozoides na ejaculação e o mecanismo da fecundação.
• Situações (em diferentes momentos do curso) para levantamento
do que os alunos já sabem sobre
gametas e transmissão de características entre pais e filhos.
• Atividades investigativas, ou seja,
diferentes modalidades de trabalho prático, para os alunos, em pequenos grupos, ou individualmente, vivenciarem procedimentos próprios da área: coleta de dados e informações, por meio de entrevistas, observações, levantamento de hipóteses, experimentações, criação de maquetes ou de
outras montagens, tais como,
construção
de
modelos

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre:
• fecundação;
• hereditariedade.
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas, elaborados individualmente e em
grupo, considerando adequação conceitual e do uso da

• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.
• Compreender a história
evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos
processos de formação
do planeta.

• Comparação das ideias evolucionistas
de Lamarck e Darwin, apresentadas em
textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre
essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica.
• Discussão sobre a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação
da seleção natural sobre as variantes de
uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.
• Comparação de casos atuais ou históricos de seleção natural e de seleção artificial praticados na agricultura e pecuária para explicar a teoria da evolução.
• Conceito de adaptação.
• Noções sobre a evolução dos seres humanos.
• Reconsideração de opiniões em face de
evidências obtidas por diferentes fontes
de informação.
• Elaboração de perguntas, seleção, organização e registro de dados e ideias para
investigar a dinâmica dos ambientes.
• Elaboração, individualmente e em grupo,
de relatos orais e outras formas de registro acerca dos biomas brasileiros.
• Identificação e localização em mapas
dos biomas brasileiros, comparando

• Ideias evolucionistas
(teorias de Lamarck e
Darwin).

• Seleção natural.

• Seleção natural.

• Adaptação.
• Evolução Humana.
• Evolução Humana.
• Equilíbrio e desequilíbrio ambiental.
• Principais biomas brasileiros.
• Principais biomas brasileiros.
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ilustrativos, de estruturas celulares, do DNA e os cromossomos.
• Debate e discussão sobre as
ideias de Mendel sobre hereditariedade.

linguagem científica, organização das informações etc.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.

• Pesquisas em variadas fontes sobre as Teorias da Evolução de Lamarck e Darwin.
• Apresentação de casos atuais
e/ou históricos de seleção natural
e de seleção artificial, como as
praticadas para melhoramento de
espécies na agricultura e pecuária, com o objetivo de aprofundar
conceitos ligados à evolução.
• Problematizar e trazer informações sobre fatores de seleção natural, como a aleatoriedade das
mutações nas populações dos seres vivos e o papel das transformações ambientais.
• Situações para a comparação de
determinados seres vivos (as estruturas do corpo, os modos como
realizam funções vitais e os comportamentos daqueles que habitam ecossistemas diferentes, hoje
e em outros períodos do passado
geológico), incluindo-se o ser humano, para favorecer a compreensão do conceito de adaptação.
• Rodas de conversa sobre as teorias evolucionistas de Lamarck e
Darwin, com destaque para os
princípios da teoria adaptativa e

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre:
• evolução das espécies;
• seleção natural.
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas, elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, organização das informações.
• Reconhecimento de uma explicação darwinista para
uma mudança ocorrida ao
longo da evolução de uma
espécie.
• Explicação, de acordo com a
teoria de Darwin, de exemplos de mudanças de alguns

suas características estruturais e interações com atividades humanas.

sua importância para explicar a diversidade biológica.
• Exibição de vídeos/documentários
sobre as principais evidências da
evolução humana.

•

•
•
•

• Interpretar situações
de equilíbrio e desequilíbrio ambiental, relacionando
informações
sobre a interferência do
ser humano e seu impacto nos biomas brasileiros.

• Conceito de equilíbrio ambiental.
• Elaboração de perguntas, seleção, organização e registro de dados e ideias para
investigar a dinâmica dos ambientes.
• Elaboração, individualmente e em grupo,
de relatos orais e outras formas de registro acerca dos biomas brasileiros.
• Identificação e localização em mapas
dos biomas brasileiros, comparando
suas características estruturais e interações com atividades humanas.
• Identificação, em textos diversos e outros veículos, de diferentes argumentos

• Equilíbrio e desequilíbrio ambiental.
• Equilíbrio e desequilíbrio ambiental.
• Principais biomas brasileiros.
• Principais biomas brasileiros.
• Importância das Unidades de Conservação para preservação
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• Situação para levantar e discutir o
que os alunos sabem sobre equilíbrio ambiental e como esta questão se apresenta nos principais biomas brasileiros.
• Situações para uso de mapas com
os principais biomas brasileiros
para identificação e análise de informações.
• Discussão de questões ambientais divulgadas pela imprensa, especialmente as regionais, considerando: a identificação da questão,
de suas causas, interesses envolvidos, consequências para a

seres vivos ao longo do
tempo.
Elaboração de texto explicativo produzido por duplas a
partir de uma figura que represente a evolução do gênero Homo.
Construção de uma chave
evolutiva a partir dos hominídeos.
Participação nas discussões,
considerando a argumentação e registro das ideias.
Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelo aluno acerca
da história evolutiva dos seres vivos e suas relações
com a formação do planeta.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre equilíbrio ambiental e como esta
questão se apresenta nos
principais biomas brasileiros;
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
propostas.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões, ao longo do semestre.

sobre preservação / conservação ambiental.
• Identificação, em textos diversos e outros veículos, de diferentes argumentos
sobre preservação/conservação ambiental.
• Conhecimentos acerca de medidas de
proteção e recuperação dos ambientes
brasileiros (legislação, áreas de proteção
ambiental, atuação de grupos organizados etc.).
• Justificativa sobre a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio
nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados.
• Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.

e conservação da biodiversidade.
• Importância das Unidades de Conservação para preservação
e conservação da biodiversidade.
• Importância das Unidades de Conservação para preservação
e conservação da biodiversidade.
• Principais Unidades
de Conservação no Estado do Acre.

•

•

•

•
•
•
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biodiversidade, a qualidade da
vida humana e do ambiente.
Situações para apresentação e caracterização dos principais biomas
brasileiros (através de documentários, textos diversos, imagens
etc.).
Situações para pesquisa, em atlas
ambientais, livros didáticos e revistas de divulgação científica, de
situações (especialmente no Brasil) de desequilíbrios ambientais
provocadas por ações antrópicas.
Pesquisa em atlas ambientais, livros didáticos, revistas de divulgação científica, sites, jornais de legislação, sobre projetos e ou
ações de recuperação e proteção
da biodiversidade brasileira.
Situações para sistematização dos
conceitos já apresentados e discutidos.
Identificação das principais Unidades de Conservação no Estado do
Acre.
Pesquisa sobre a criação das Reservas Extrativistas a partir do movimento dos seringueiros do Acre e
sua importância para os povos tradicionais da Amazônia.

• Esquemas, mapas conceituais e sínteses, elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
Ciências Naturais no discurso oral e produção escrita
dos alunos.
Outras propostas:
• Situação hipotética de um
ambiente e da introdução de
alguma variável nova (aumento do número de indivíduos de uma determinada
população, introdução de espécie nova, aumento de temperatura, diminuição de chuvas) para prever possíveis
consequências no seu equilíbrio.
• Seleção de um texto pesquisado para comentários, segundo critérios definidos e
apresentados aos alunos.

• Análise da qualidade da argumentação nas discussões
propostas.
• Análise de uma situação ambiental (local ou hipotética)
para identificar causas e consequências da interferência
humana na biodiversidade.
Elaboração de uma sugestão/proposta de ação para
intervenção positiva na situação.
• Elaboração de legendas para
figuras dos principais biomas
brasileiros, identificando-os
e caracterizando-os de forma
geral.
• Valorizar a disseminação de informações, socialmente relevantes
aos membros da sua
comunidade.

• Posição crítica diante de questões ambientais.
• Proposição de iniciativas individuais e
coletivas para a solução de problemas
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de
consumo consciente e de sustentabilidade bem sucedidas.
• Elaboração, individualmente e em grupo,
de relatos orais e outras formas de registro acerca das questões e temas pesquisados.
• Participação em debates coletivos sobre
as questões ambientais e formas de proteção, registrando suas ideias por escrito ou oralmente e reconsiderando sua
opinião em face de evidências obtidas
por diferentes fontes de informação.
Procedimentos gerais:

• Principais problemas
ambientais na cidade
de Rio Branco e no Estado Acre.
• Proposição de medidas, visando a solução de problemas socioambientais.
• Proposição de medidas, visando a solução de problemas socioambientais.
• Proposição de medidas, visando a solução de problemas socioambientais.
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• Situações para debate sobre questões ambientais com demais alunos, professores e convidados.
• Produção de material para divulgar questões ambientais regionais
para a comunidade.
• Produção de carta para jornal ou
órgão ambiental, encaminhando a
preocupação, opinião ou posição
dos alunos em relação à questão
analisada.
• Pesquisa junto a ONGs e outras
instituições sobre a biodiversidade
no Estado do Acre e no Brasil, problemas que a ameaçam e ações
para protegê-la, envolvendo comunicação com as instituições organizadas.

Algumas propostas:
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,
relato pessoal, relatório ou
outra.
• Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
Ciências Naturais sobre as
questões ambientais no discurso oral e produção escrita
dos alunos.
• Materiais produzidos a partir
das atividades propostas,
considerando a qualidade da

• Entender a estrutura
básica do Sistema Solar e do Universo e os
modelos que as explicam, a partir do reconhecimento dos diferentes corpos celestes
que as compõem e dos
fenômenos que determinam as relações entre eles.

• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.
• Reconhecimento e emprego de linguagem científica (nomes, gráficos, símbolos e representações) relativas aos temas estudados.
• Descrição e 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).
• Noções sobre os modelos Geocêntrico e
Heliocêntrico, com ênfase na discussão
sobre a importância das ideias científicas, para entender o mundo atual e a
mudança de mentalidade proposta pelo
heliocentrismo.
• Comparação entre os modelos geocêntrico e heliocêntrico do sistema solar, relacionando-os a diferentes visões de
mundo e a aspectos sociais, culturais ou
filosóficos.
• Relação entre as 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.).
• Pesquisa sobre viagens espaciais já realizadas,
equipamentos
utilizados,

informação e da comunicação.
• Organização de campanha
na escola sobre o tráfico de
animais silvestres ou outro
tema relevante selecionado
pelos alunos, com a mediação do professor.
• Composição,
estrutura e localização do
sistema solar.
• Planetas rochosos e
gasosos.

• Modelos heliocêntrico
e geocêntrico para origem da Terra.

• Modelos heliocêntrico
e geocêntrico para origem da Terra.
• Astronomia e cultura
(leituras do céu e diferentes hábitos e crenças).
• Pesquisa sobre vida
humana fora da terra.
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• Situações para levantar os conhecimentos e hipóteses que os alunos já trazem sobre:
• as dimensões do Universo;
• o que mantém os sistemas planetários unidos;
• a influência da Lua nas marés.
• Atividades investigativas, ou seja,
diferentes modalidades de trabalho prático, para os alunos, em pequenos grupos ou individualmente, vivenciarem procedimentos próprios da área: coleta de dados e informações, por meio de entrevistas, observações, levantamento de hipóteses, experimentações, criação de maquetes ou de
outras montagens etc. Entre elas:
• Observação direta e sistemática
do céu noturno para localização de
diferentes constelações ao longo
do ano, bem como planetas visíveis a olho nu.
• Construção de um modelo de Sistema Solar (desenho, maquete
etc.) com tamanhos proporcionais
de seus planetas e satélites e respectivas distâncias em escala,
com o objetivo de auxiliar os

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre:
• as dimensões do Universo;
• o que mantém os sistemas
planetários unidos;
• a influência da Lua nas marés.
• de como o aluno procede enquanto realiza as atividades
de estudo.
• Confrontação entre ideias
prévias e hipóteses iniciais
do aluno com o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do semestre.
• Registros e relatórios das atividades investigativas, elaborados individualmente e em
grupo, considerando: adequação conceitual e do uso
da linguagem científica, organização das informações etc.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as
atividades investigativas.
Observação:

•

•
•

•
•
•

tempos de viagem e conhecimentos propiciados por elas.
Seleção de 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.
Conceito de gravitação universal.
Reconhecimento da existência da força
gravitacional, associando-a à atração entre objetos na Terra e no Universo e relacionando-a às suas massas e respectivas distâncias.
Associação da luz emitida pelas estrelas
a uma forma de energia que tem origem
nos núcleos atômicos.
Identificação do sol como nossa principal fonte de energia.
Análise do 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.

• Pesquisa sobre vida
humana fora da terra.

• Gravitação universal.
• Gravitação universal.

•

•

• Ciclo evolutivo do sol.
• Ciclo evolutivo do sol.
• Ciclo evolutivo do sol.

•
•
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alunos a construir imagens e dimensões astronômicas.
Análise de tábuas de marés de
dois litorais diferentes em um
mesmo mês para comparação
quanto aos horários e alturas das
marés, explorando regularidades,
selecionando algumas datas, calculando amplitude das marés e
pesquisando as fases da lua envolvidas neste período;
Observação e experiências simples sobre queda livre, a partir das
ideias propostas por Galileu, com
o objetivo de relacionar o tempo
de queda dos corpos com o seu
peso, envolver o cálculo de velocidade, tempo e distância, assim
como a construção de gráficos de
velocidade x tempo;
Experimentos sobre as Leis do Movimento de Newton.
Situações de leitura (individual,
em duplas) de textos científicos
sobre a evolução das ideias

• Pode se restringir o número
de grupos observados em
cada situação investigativa,
atentando para: argumentação, observação, levantamento de hipótese, participação no trabalho da equipe
etc. Registrar dados para
avaliar a evolução do aluno
ao longo do semestre.
• Esquemas, mapas conceituais e sínteses elaborados a
partir das leituras feitas ao
longo do semestre.
• Avaliação da participação e
disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem das diferentes linguagens ou formas de representação trabalhadas em um
tema: texto, tabela, quadro,
gráfico, esquemas de etapas
de transformação, maquete,

Procedimentos gerais:
• Levantamento de hipóteses.
• Busca de informação em fontes variadas
(livros, revistas de divulgação científica,
atlas, jornais, sites, entrevistas, experimentação etc.).
• Interpretação de gráficos e tabelas.
• Observação; Comparação, experimentação; Representação através de desenhos.
•

•

•

•
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científicas relacionadas ao Universo (do geocentrismo de Aristóteles e das contribuições de Ptolomeu ao heliocentrismo de Copérnico, Giordano, Bruno e Galileu), a
partir de um roteiro de orientação:
localizar informações, apontar evidências e conclusões nelas baseadas, explorar a leitura de esquemas, tabelas e representações
presentes no texto, etc.
Situação para comparar e debater
os dois modelos do Sistema Solar,
considerando as concepções que
os norteavam, os aspectos sociais,
culturais e filosóficos, a disputa
política entre os defensores de
cada um deles, as repercussões
para a ciência e o pensamento humano. Exemplo: simulação de um
debate entre defensores dos dois
modelos, construção de esquema
ou tabela comparativa etc.
Pesquisa em fontes variadas (documentários, sites de astronomia,
jornais, revistas etc.) sobre a contribuição dos telescópios e sondas
espaciais na ampliação dos nossos conhecimentos sobre o Universo, por exemplo, sobre a Voyager e o Hubble.
Produção coletiva de textos sobre
pesquisas e viagens espaciais, a
partir da leitura de textos jornalísticos selecionados sobre o tema,
distribuídos para os alunos organizados em grupos.
Elaboração, por meio de desenhos
e esquemas, de um modelo que

•

•

•
•

•

•
•
•

relato pessoal, relatório ou
outra.
Verificação da aquisição de
nomenclatura específica das
ciências naturais no discurso
oral e produção escrita dos
estudantes.
Seleção de palavras-chave
ou frases significativas de
um texto e organização de
esquema-síntese ou exposição oral.
Outras propostas:
Participação nos debates
considerando a argumentação usada, apropriação conceitual e de linguagem científica, além da forma como o
aluno procede.
Pequenos textos individuais
sobre aspectos trabalhados
durante o desenvolvimento
dos temas de estudo.
Relatos orais de pesquisas,
experimentos e observações.
Questão-problema para ser
resolvida (em grupo e/ou individual).
Apresentação de duas fotos:
eclipse solar e eclipse lunar,
com o objetivo de identificar
o fenômeno e escrever pequeno texto para explicar o
que está acontecendo em
cada foto, considerando o
modelo heliocêntrico do sistema solar.

represente o Universo, a partir de
tudo que foi estudado nas aulas e
incorporando os conhecimentos
mais recentes sobre o Universo
(buracos negros, outras galáxias).
• Organização de um mural ou exposição com o conjunto de textos lidos, outras contribuições trazidas
pelos alunos, textos e modelos
produzidos pelos grupos.
• Exibição de vídeo/documentários
sobre pesquisas espaciais visando
reproduzir condições necessárias
a sobrevivência humana em outros planetas, como Marte, por
exemplo.
• Pesquisa sobre as fases do ciclo
evolutivo das estrelas, assim como
construir e ilustrar, por meio de representações, essas fases

355

• Texto coletivo sobre o conhecimento atual que se tem do
Universo.
• Identificação dos modelos
geocêntrico e heliocêntrico
apresentados em esquemas
e descrições, justificando a
opção por um ou outro modelo.
• Organização de quadro com
as principais contribuições
para o conhecimento do Universo de: Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico, Galileu,
Newton, identificando o período em que viveram e o contexto social em que foram
produzidas as suas ideias.
• Elaboração de explicação sobre as estações do ano, a
partir de um modelo construído a partir de uma fonte de
luz e um globo terrestre, considerando o modelo heliocêntrico.
• Representação da Terra nos
equinócios e solstícios em
modelos e esquemas.
• Produção do aluno, e de seu
grupo, exposta no mural.
• Avaliações escritas com
questões de diversas modalidades (a partir de textos,
múltipla escolha, situaçõesproblema etc.), buscando
identificar os conhecimentos
adquiridos pelo aluno acerca
do Sistema Solar e Universo,
os corpos celestes que os

compõe, as relações entre
eles e os modelos geocêntrico e heliocêntrico.
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1. REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA
A introdução da Educação Física na escola ocorreu, oficialmente, no Brasil, em 1851, com a reforma Couto Ferraz, embora a preocupação com a
inclusão de exercícios físicos, na Europa, remonte ao século XVIII, com Guths, J. J. Rosseau, Pestalozzi e outros (BETTI, 1991).
Com a reforma realizada por Rui Barbosa, em 1882, houve uma recomendação para que a ginástica fosse obrigatória para ambos os sexos, e que
fosse oferecida para as Escolas Normais. Mas apenas a partir da década de 1920 é que vários estados da federação começaram a realizar suas reformas
educacionais e a incluir a Educação Física com o nome mais frequente de ginástica (BETTI, 1991).
A concepção dominante da Educação Física, no início, estava ligada à perspectiva higienista, em que a preocupação central são os hábitos de higiene
e saúde, valorizando o desenvolvimento do físico e da moral a partir do exercício. Já o modelo militarista estava vinculado à formação de uma geração capaz
de suportar o combate e atuar na guerra. A concepção esportista teve seu auge nas Copas do Mundo nas décadas de 58, 62 e 70 e contribuíram para manter
o predomínio dos conteúdos esportivos nas aulas de Educação Física.
Segundo Betti (1991), entre 1969 e 1979 o Brasil observou a ascensão do esporte, a razão de Estado e a inclusão do binômio Educação Física/
Esporte na planificação estratégica do governo, muito embora o esporte de alto nível estivesse presente no interior da sociedade desde os anos 20 e 30. Esse
modelo, também chamado de mecanicista, tradicional e tecnicista, foi muito criticado pelos meios acadêmicos, principalmente a partir da década de 1980,
embora essa concepção ainda esteja bastante presente na sociedade e na escola nos dias atuais.
As concepções educacionais da Educação Física vêm se modificando ao longo do tempo, de modo que ainda hoje influenciam a formação profissional
e suas práticas pedagógicas. Apesar de ser permeada pelas crises paradigmáticas mencionadas acima, a área vem passando por mudanças significativas
que colaboram com a ação docente. Embora composta de várias concepções, a Educação Física tem apresentado um grande progresso no que diz respeito à
sua identidade e relevância no ambiente escolar, pois, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. º 9.394/1996, a Educação Física, integrada
à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório de toda a Educação Básica.
A referida lei ainda estabelece, enquanto responsabilidade dos governos Federal, Estaduais e Municipais, a elaboração de novas diretrizes e a definição de conteúdos com base na cientificidade e nas questões do mundo contemporâneo, de modo que, dentre os temas propostos numa perspectiva de
inclusão social, estão as diversidades e problemáticas sociais, por meio de uma Base Nacional Comum Curricular, 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 (BRASIL, 2017).
Esses vínculos foram determinantes, tanto no que diz respeito à concepção da disciplina e suas finalidades quanto ao campo de atuação e a forma
de ser ensinada no contexto atual. O fato é que, quando se conhecem os pressupostos pedagógicos, é possível melhorar a coerência entre o que se pensa
estar fazendo e o que realmente está sendo realizado. Assim, a área de Educação Física hoje contempla múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos
pela sociedade a respeito do corpo e do movimento. Entre eles, são considerados fundamentais as atividades culturais de movimento, com finalidades de
lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções, com possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde. Atualmente, coexistem, Educação
Física várias concepções, todas elas tendo em comum a tentativa de romper com o modelo mecanicista, esportivista e tradicional. São elas: humanista,
fenomenológica, psicomotricidade, baseada nos jogos cooperativos, cultural, desenvolvimentista, interacionista-construtivista, crítico-superadora, sistêmica,
crítico-emancipatória, saúde renovada, baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs/ Brasil, 1998), além de outras.
Portanto, é tarefa da Educação Física escolar garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura corporal, contribuindo para a construção de um estilo
pessoal de exercê-las e oferecendo-lhes instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente.
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Compreender a Educação Física a partir de um contexto mais amplo significa entendê-la na sua totalidade, ou seja, compreender que exerce influência
e também é influenciada pelas interações que se estabelecem por meio das relações sociais, culturais, políticas, econômicas, religiosas, ético-raciais, de
orientação sexual, de geração, de condição física e mental, entre outras, enfatizando o respeito à pluralidade de ideias e a diversidade humana. Diante disso,
a ação pedagógica da Educação Física deve estimular o acesso e reflexão ao acervo de formas e representações do mundo que o ser humano tem produzido,
exteriorizadas pela expressão corporal por meio de jogos, brincadeiras, danças, lutas, ginástica, esportes, práticas de aventura, dentre outras, levando em
consideração o contexto sociocultural da comunidade educativa (COLETIVO DE AUTORES, 2012).

2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
O acesso à cultura corporal representa uma oportunidade de diálogo com o ambiente cultural, com tradições, sentidos e significados que as diferentes
práticas transformam e ressignificam a cada tempo e contexto. Aprender dessa cultura significa dialogar com o outro a partir de jogos, brincadeiras, lutas,
danças, ginásticas e esportes. Devemos também considerar que esse diálogo se dará a partir de conteúdos historicamente relevantes da Educação Física e
que são portadores de valores. Alguns deles, como o esporte, muitas vezes são estabelecidos e transmitidos por uma cultura dominante e hegemônica, pela
mídia atrelada à indústria do consumo, mantendo o que está previamente estabelecido sem uma reflexão crítica. Assim, por trás da escolha de cada conteúdo,
faz-se presente uma opção política, ética e estética; por trás da concepção e da metodologia de ensino, revela-se uma perspectiva mais ou menos crítica,
mais ou menos emancipatória. Dessa forma, mais do que o conteúdo tradicional entendido como conjunto de técnicas a serem aprendidas - por exemplo,
chutar uma bola, fazer uma estrela, uma determinada técnica de ginástica, ou seja, tudo aquilo que é preciso ensinar explicitamente -, é importante que o
professor crie condições para que o aluno aprenda, estabeleça um diálogo entre o jovem e o conhecimento, entre os jovens, entre eles e os professores e
com a comunidade e a cultura em que estão todos inseridos. Aponta-se aqui uma perspectiva metodológica que tem como eixo o diálogo com o conhecimento
e não a aprendizagem de um conteúdo estático, acabado e pré-determinado. É nesta capacidade comunicativa e dialógica que enxergamos a contribuição da
Educação Física na formação dos alunos: a possibilidade de um aluno que se quer autônomo e crítico, participativo e emancipado na construção do ambiente
de convívio social, a partir das práticas da cultura corporal.
Diante destes preceitos, esta orientação curricular está organizada através de eixos estruturantes de modo a garantir ao aluno o direito de aprender
sobre as práticas de cultura corporal, orientando metodologicamente o trabalho pedagógico do professor. Os eixos temáticos foram pensados a partir de uma
fundamentação teórica da Educação Física conhecida por crítico-superadora, descrita e aprofundada no livro "Coletivo de Autores - Metodologia do Ensino de
Educação Física". Os eixos temáticos são: jogo e brincadeira, esporte, ginástica, dança, luta e práticas corporais de aventura. O último eixo (práticas corporais
de aventura) surge da necessidade de adequar o Currículo do Estado ao que determina a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, visto que o mesmo não
era considerado no último documento curricular do Estado, tampouco na fundamentação teórica referida acima. Cabe destacar que as categorizações das
práticas corporais são sugestivas e não têm pretensões de limitar as possibilidades de exploração do universo da cultura corporal, podendo o professor inserir
práticas que não estão contempladas ou citadas diretamente neste documento, principalmente as práticas oriundas das experiências dos alunos. A teoria em
questão contribui na concretização do trabalho pedagógico do professor, visto que a disciplina de Educação Física na escola deve contribuir para a formação
do aluno em sua totalidade, não se pautando em um currículo tradicional e fragmentado.
Na perspectiva da reflexão sobre a cultura corporal, a dinâmica curricular, no âmbito da Educação Física, tem características bem diferenciadas (...). Busca desenvolver
uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão
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corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas de representação
simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas. (Coletivos de autores, pg. 26, 1992).

Como forma de materializar os conteúdos da cultura corporal, sugerimos o método histórico-crítico de educação, tendo como referência Savianni
(2005), que propõe uma abordagem dos conteúdos a partir dos seguintes momentos pedagógicos:
01. Prática social inicial – levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, o que eles dominam acerca da realidade em forma de conhecimento sincrético;
02. Problematização – questionamentos acerca da realidade, relacionando com o conteúdo que os alunos deverão discutir e esclarecimento ao longo do
processo de ensino-aprendizagem partindo do senso-comum para o senso-crítico;
03. Instrumentalização – momento da aula em que o professor apresentará aos alunos os conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) de relevância
histórica, social e científica, de caráter científico e sistematizado, com propostas de atividades diversificadas que permitam ao aluno apropriar-se do
conhecimento em direção aos questionamentos realizados no início da aula;
04. Catarse – momento de síntese avaliativa em que os alunos irão constatar a apropriação dos saberes adquiridos;
05. Prática social final – nova postura do aluno diante da realidade que o cerca, de posse dos conhecimentos adquiridos sistematicamente.
O quadro organizador curricular contém uma tabela de "propostas de atividades" que estão organizadas a partir dessa lógica de abordagem dos
conteúdos. Vale ressaltar que tal abordagem não tem caráter estático e linear, podendo ser alterada a critério do professor, de acordo com a realidade
apresentada em cada unidade escolar.
A reorganização da orientação curricular de Educação Física ocorreu com a classificação de todos os objetivos de aprendizagem do documento anterior. A classificação teve como critério os objetivos de aprendizagem que poderiam ser abordados por todos os eixos estruturantes e em todos os anos do
Ensino Fundamental I e II e os objetivos que seriam desenvolvidos especificamente em algum ano ao longo do Ensino Fundamental. Todos os objetivos de
aprendizagem que se enquadravam no primeiro critério tiveram alterações no texto que consistia na inclusão do termo referente ao eixo em questão, bem
como nos conteúdos a serem abordados para o alcance dos objetivos de aprendizagem e, por fim, nas propostas de aprendizagem. Os demais objetivos foram
mantidos na íntegra. Os objetivos de aprendizagem foram organizados também de acordo com os campos de atuação que as práticas corporais podem
proporcionar ao aluno, quais sejam: cultural/educacional, lazer e saúde, sendo que esta organização está implícita nos objetivos e não literalmente demarcada
no quadro organizador curricular.

3. PARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
O Currículo de Educação Física do Estado do Acre foi reescrito para se adequar à Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Contudo, durante o
processo de reescrita, constatou-se que, em quase toda sua totalidade, o referido currículo já estava de acordo com o que determinava a BNCC, requerendo
apenas a alteração de alguns termos e a inclusão de certos conteúdos, como jogos eletrônicos e práticas de aventura. A parte diversificada de nosso currículo
apresenta-se nos conteúdos, que não se limitam apenas aos de natureza procedimental, mas se ampliam aos conceituais (pouco abordados nas aulas de
Educação Física) e os atitudinais, nas propostas de atividades, que são sugestões de como o professor pode desenvolver metodologicamente determinado
conteúdo e formas de avaliação, que são também sugestões para o professor avaliar o aprendizado do aluno com maior critério e diversidade.
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Quanto às especificidades do nosso Estado presentes no Currículo de Educação Física, consideramos que, apesar de que a cultura corporal possuir
uma linguagem quase que universal, o professor deve, obrigatoriamente, considerar as experiências práticas dos alunos nos diversos eixos estruturantes, as
práticas habituais em sua comunidade e formas de valorização das mesmas, bem como a utilização de praças, parques e outros espaços públicos também
de suas comunidades, sem, entretanto, impedir que o aluno conheça e pratique atividades que não são comuns ao seu ambiente, mas que podem ser
adaptadas como forma de conhecer e valorizar outras culturas. Essas práticas que se comunicam com a realidade acriana dos alunos foram distribuídas ao
longo do quadro organizador curricular, com mais frequência na coluna de propostas de atividades, conforme ilustrado no recorte a seguir:

Eixos Temáticos
PROPOSTA DE ATIVIDADES
Jogos e Brincadeiras

Andar com pés de lata, perna de pau, queimada ou baleado, pepeta e bet

Esporte

Corrida de revezamento, futebol, futsal.

Ginástica

Malabares, musculação, cross fit e funcional.

Dança

Forró, frevo, arrocha, samba, samba de gafieira, soltinho, pagode, lambada,
xote, xaxado dentre outras.

Luta
Prática corporais de aventura.

Boxe, jiu jitsu, capoeira, judô, MMA.
Parkour, trilha e skate.

4. ORIENTAÇÕES DE APLICABILIDADE DO COMPONENTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
4.1. Anos iniciais
Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, as crianças chegam à escola trazendo grande quantidade e diversidade de experiências atreladas à
Cultura Corporal. De algum modo acumulam, ao longo do desenvolvimento, vivências e conhecimentos relacionados com os jogos, brinquedos, brincadeiras,
danças, lutas, ginásticas, esportes e todo tipo de práticas corporais, seja através da convivência escolar, seja através das relações sociais de fora da escola.
Dessa forma, é importante considerar que os conhecimentos relacionados à cultura corporal de movimento são parte da produção cultural humana, estão
presentes e são praticados fora da escola, que toma uma parte desse conhecimento como objeto de ensino e aprendizagem escolar na área do componente
curricular de Educação Física. O acesso a essa dimensão cultural, identificada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1996 – 1997) como Cultura
Corporal é muito diversificado. As crianças crescem e brincam em espaços físicos e condições bastante diferenciadas, de modo que existem alunos que
moram em chácaras e casas com quintais, bem como alunos que moram em favelas ou condomínios fechados com espaços físicos muito restritos. Alguns
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podem ter tido acesso a brinquedos e oportunidades que não estiveram disponíveis para outros, assim como alguns convivem e aprendem com crianças mais
velhas, enquanto outros têm que, por tarefa doméstica, cuidar de irmãos mais novos. O acesso a experiências e informações relacionadas às manifestações
da Cultura Corporal acontece de modo aleatório e empírico, conforme as possibilidades e oportunidades de cada criança individualmente, e tanto pode ser
vivido de maneira prazerosa e saudável como pode ser vivido de maneira ameaçadora ou constrangedora. O contato das crianças com o celular, com a
televisão, com o computador e com as demais mídias informativas e culturais (videogames, internet, jornais, revistas, cinema) fornece grande quantidade de
lazer e informação relacionada à saúde, esporte, espetáculo, treinamento, desempenho, enfim, ao universo de conhecimento relacionado ao corpo e ao
movimento humano. O desafio que se coloca para os primeiros anos da escolaridade é incluir todas as crianças como sujeitos de direito ao acesso a essa
Cultura Corporal, construindo um processo de sucesso na aprendizagem que torne possível usufruir dessa cultura, nas diferentes dimensões: como forma de
lazer e entretenimento; para o desenvolvimento e manutenção da saúde e do bem estar; como forma de integração e inserção social, transformando-a e
criando novas formas de expressão na dimensão do corpo e do movimento. Essa dimensão deve ser entendida no sentido amplo da corporeidade, compreendendo a “aprendizagem como um momento em que o sujeito está corporalmente presente - corpo com mente - e, não, como processo puramente mental eu e meu corpo” (PEREIRA; GONÇALVES; CARVALHO, 2004, p. 53). Cabe, portanto, à escola, proporcionar um ambiente e oportunidades de aprendizagem que
permitam às crianças ampliarem seus conhecimentos e construírem uma postura autônoma em relação ao seu uso e desfrute pessoal. Para isso, é necessário
que as intervenções e atividades sejam planejadas e executadas de maneira intencional, sistemática e organizada, por parte dos professores e da escola
como um todo. Também é importante sublinhar que, além dos horários de intervalos as aulas de Educação Física, são os únicos momentos do cotidiano
escolar nos quais as crianças têm a oportunidade de se movimentar. Sendo assim, esses momentos devem ser aproveitados ao máximo para um enfoque
educativo e não meramente recreativo. Neste sentido, é fundamental que alguns princípios e aspectos sejam considerados na formulação e encaminhamento
dos processos de ensino e de aprendizagem da Educação Física Escolar.
É muito importante que o professor considere a diversidade das crianças na organização do processo de ensino e aprendizagem. Essa diversidade
existe em função das oportunidades e experiências anteriores de cada criança e determina diferentes caminhos e ritmos de aprendizagem. Em função disso,
é preciso mesclar, a todo tempo, intervenções coletivas e individuais, para atender a peculiaridade de cada uma nos diferentes âmbitos de aprendizagem. A
mesma atenção deve ser dada às crianças com mais iniciativa e às que têm mais receio; às mais habilidosas e às menos habilidosas; às que têm mais
facilidade de expressar suas ideias e às mais acanhadas e tímidas. Esse olhar para a diversidade, obviamente, inclui as crianças com deficiência, que exigem
um olhar ainda mais sensível aos ajustes e aos combinados coletivos, adaptando a prática à vivência da deficiência. Por exemplo, diante da deficiência visual,
podemos propor um futebol no qual todos estão de olhos vendados ou um futebol em duplas, contando com a visão do parceiro. Devemos considerar o
potencial para aprendizagem no tempo e no espaço, cuidando mais das relações com a aprendizagem do que com a ‘classificação’ das crianças, evitando
cometer o engano de, ao considerar a diversidade, classificar e, por isso mesmo, ao fazê-lo, promover a separação. Num mesmo grupo-classe existem crianças
que foram incentivadas a brincar, dançar e se movimentar e outras que não receberam tal apoio e que, em alguns casos, foram reprimidas nesse aspecto da
aprendizagem e do desenvolvimento. É muito comum, por exemplo, que seja dito aos meninos que “dançar não é coisa de homem” ou que seja dito às
meninas que “jogar futebol não é para meninas”. É necessário que ideias preconceituosas e comportamentos estereotipados sejam trabalhados nas aulas
de Educação Física e que todos tenham a oportunidade de experimentar e aprender múltiplas vivências e conhecimentos relativos ao corpo e ao movimento.
Os aspectos relacionados ao gênero, ou seja, às especificidades e características de meninos e meninas, revelam boa parte dessa diversidade, pois as
influências socioculturais costumam resultar em dois grupos bastante distintos em relação à aprendizagem das práticas da cultura corporal.
Cabe destacar que, em boa parte dos programas de televisão para crianças que envolvem gincanas, concursos e competições, é comum que o embate
aconteça entre um grupo de meninas e um grupo de meninos, incentivando a rivalidade entre os grupos de gênero, de modo completamente desnecessário
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e indesejável. Nesse sentido, o professor deve dedicar um olhar particularmente atento a essas nuances de gênero, buscando garantir que todas as crianças
possam ter as mesmas oportunidades de aprender e avançar.
Boa parte dos conteúdos de aprendizagem da Educação Física nessa faixa etária se constitui de jogos, esportes, lutas e brincadeiras. Essas atividades
têm na sua essência uma característica de competição, mobilizando necessariamente uma grande expectativa das crianças quanto ao resultado de seu
desempenho pessoal e de sua participação nas ações coletivas e grupais. Desse modo, a vivência de situações e emoções relacionadas ao perder, ganhar,
frustrar-se, esforçar-se, arriscar, buscar, enfim, a sensação de êxito ou de fracasso, são elementos constituintes da aprendizagem das práticas da cultura
corporal. É muito importante que o professor tenha clareza de que a aprendizagem de atividades competitivas não deve se tornar um processo competitivo
em si mesmo, cuidando para que todas as crianças sejam incluídas em todas as atividades e possam participar com todos os recursos disponíveis, evitando
atividades que resultem em exclusão ou em situações de comparação constrangedora. Por exemplo, durante um jogo em que se configuram várias funções
e papéis dentro de cada uma das equipes (ataque, defesa, armação, finalização, salvamento), é necessário que o professor estabeleça um rodízio nesses
papéis e funções, de maneira que todas as crianças possam experimentar todas as funções dentro da equipe e possam aprender sobre elas, evitando situações do tipo “o menor vai para o gol” ou “meninas ficam só na defesa”. Nessa perspectiva, vale sublinhar a valorização dos aspectos cooperativos presentes
nas atividades competitivas, principalmente nas modalidades e atividades em equipes, nas quais a coordenação de várias habilidades individuais pode
resultar numa ação coletiva eficiente. O desafio da inclusão de todos nas atividades pode e deve ser partilhado com as crianças, na forma de perguntas e
problemas a serem resolvidos pelo grupo. Nas rodas de conversa, o professor pode colocar o desafio de pensar, por exemplo, em regras e estratégias que
garantam a inclusão de todos na participação das atividades.
Tomando-se como referência o conjunto de orientações pedagógicas contidas neste documento, a expectativa de aprendizagem é de que, ao longo
dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), os alunos sejam capazes de:

1º ANO
• Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das manifestações da cultura corporal de movimento presentes no cotidiano (jogos, brincadeiras
cantadas, danças simples populares e folclóricas).
• Organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais simples, compreendendo a função das regras.
• Resolver desafios corporais individualmente e utilizar diferentes habilidades motoras em circuitos, tendo como referência o esforço pessoal.
• Criar e recriar circuitos tendo como referência o conhecimento de suas possibilidades e limitações, assim como as dos seus colegas.
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2º ANO
• Conhecer, valorizar, apreciar e usufruir de diferentes manifestações populares e folclóricas da cultura corporal presentes no cotidiano, por exemplo:
jogos e brincadeiras, brincadeiras cantadas, danças simples ou adaptadas.
• Organizar autonomamente jogos e brincadeiras com regras mais elaboradas, compreendendo a sua função e demonstrando empenho em cumpri-las.
• Criar e recriar circuitos e atividades que mobilizem o desenvolvimento das habilidades motoras, tendo como referência o conhecimento de suas
possibilidades e limitações, assim como as dos seus colegas.
• Criar e recriar jogos, brincadeiras, brincadeiras cantadas, danças simples e adaptadas considerando suas habilidades e as habilidades do seu grupo,
bem como participar e apreciar as brincadeiras criadas e ensinadas pelos colegas.

3º ANO
• Valorizar a ampliação do conhecimento sobre diferentes manifestações da cultura corporal a fim de melhor apreciá-las e desfrutá-las.
• Organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais com regras mais elaboradas, compreendendo a função das regras
e demonstrando capacidade para cumpri-las, bem como de sugerir novas e/ou pequenas alterações nas regras, para tornar a atividade mais complexa
e desafiadora.
• Enfrentar desafios corporais individualmente, utilizando habilidades motoras mais refinadas e complexas, tendo como referência o esforço pessoal,
avaliando o próprio desempenho e estabelecendo metas com o auxílio do professor (circuitos, jogos, elementos ginásticos e circenses, brincadeiras).
• Criar e recriar jogos, brincadeiras, brincadeiras cantadas, danças simples e adaptadas, tendo como referência o conhecimento de suas possibilidades e
limitações, assim como as dos seus colegas.
• Participar de danças simples pertencentes a manifestações populares, folclóricas ou de outro tipo que estejam presentes no cotidiano, criando e
recriando algumas variações.
• Explicar e demonstrar brincadeiras, jogos e atividades aprendidas em contextos extraescolares, apreciando e participando também das trazidas pelos
colegas.
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4º ANO
• Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas manifestações da cultura corporal de outros contextos culturais (outras regiões do estado e do país),
adotando uma postura de compreensão e aceitação da diversidade, ou seja, não preconceituosa ou discriminatória por razões sociais, sexuais ou
culturais.
• Participar de atividades competitivas e cooperativas, respeitando as regras, não discriminando os colegas, procurando solucionar os conflitos pelo
diálogo, tendo no professor um parceiro para mediação dos conflitos apenas quando todos os recursos pessoais forem esgotados.
• Avaliar e refletir sobre o próprio desempenho e dos demais, tendo como referência o esforço pessoal, contando, ainda, com o auxílio do professor em
alguns momentos.
• Valorizar, participar e apreciar as danças pertencentes à sua localidade, bem como as manifestações culturais pertencentes a outras localidades.
• Perceber o próprio corpo, ampliar a consciência corporal e adquirir hábitos posturais de modo a não prejudicar a própria saúde.
• Conhecer, participar e compreender algumas das diferentes manifestações de lutas como parte da cultura corporal, respeitando as regras e adversários,
resolvendo as situações de conflito pelo diálogo, diferenciando competição de agressividade.

5º ANO
• Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas manifestações da cultura corporal de outros contextos culturais (outras regiões do estado, do país
e do mundo), adotando uma postura de compreensão e aceitação da diversidade, ou seja, não preconceituosa ou discriminatória por razões sociais,
culturais ou de gênero.
• Participar de atividades competitivas e cooperativas, respeitando as regras e não discriminando os colegas, adotando atitudes de respeito mútuo,
dignidade e solidariedade, repudiando atitudes violentas para si e para os colegas.
• Avaliar e refletir sobre seu próprio desempenho e dos demais, em práticas individuais e coletivas, expressando opiniões quanto a atitudes e estratégias
a serem utilizadas em situações de jogos e esportes.
• Valorizar as danças como expressões da cultura, sem discriminações por razões, sociais, culturais ou de gênero. Participar na execução e criação
(adaptação e transformação) de coreografias a partir de diferentes manifestações regionais.
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• Perceber as possibilidades de desenvolvimento de capacidades físicas dentro de lutas, jogos, ginásticas e danças, considerando seus próprios limites e
possibilidades, de forma a poder controlar algumas de suas atividades corporais com maior autonomia, valorizando o conhecimento para manutenção
da saúde.
• Analisar alguns padrões de estética, beleza e saúde, presentes no cotidiano, buscando compreender o contexto em que são produzidos, de modo a
ampliar a capacidade crítica sobre aqueles que incentivam o consumismo.

4.2. Anos finais
Neste momento da escolaridade, quando jovens e adolescentes dão andamento a um processo de busca de identificação e afirmação pessoal, em
que a consciência sobre si e sobre o mundo que o cerca tem um papel extremamente importante, o desafio que se coloca para a Educação Física é o de atuar
de maneira significativa, criando uma multiplicidade de interesses, possibilidades de identificações com estilos e também inúmeras formas de buscar prazer,
satisfação e conhecimento. Buscar essa diversidade significa contrapor-se à valorização do desempenho técnico com pouca ênfase no prazer e no aprendizado
ou vice-versa.
A abordagem técnica com referência em modelos muito avançados, a desvalorização de conteúdos conceituais e atitudinais e, principalmente, uma
concepção de ensino que deixa como única alternativa adaptar-se a modelos pré-determinados têm como resultado, em muitos casos, a exclusão dos alunos.
A inclusão dos jovens como co-elaboradores e protagonistas das propostas de ensino e aprendizagem, que considerem sua realidade social e pessoal,
favorece a percepção de si e do outro, trazendo para o trabalho suas dúvidas e necessidades de compreensão dessa mesma realidade. Enfrentando esse
desafio é que se favorece a constituição de um ambiente de aprendizagem significativa, carregado de sentido e possibilidades de escolha para o aluno,
favorecendo a troca de informações, a formulação de questões e a elaboração de hipóteses na tentativa de respondê-las.
O processo de afirmação pessoal passa pela necessidade de inserção social, desde os grupos de convivência cotidiana até os grupos socioculturais
mais abrangentes. Ser reconhecido pelo grupo é subsídio para o autoconhecimento e, em alguns momentos, inclusive, negar-se a participar pode ser uma
forma de ser notado por ele. Pertencer a um determinado grupo significa experimentar um estilo diferenciado de ser, em que, paradoxalmente, comportamentos, posturas e valores padronizados contribuem para a construção da identidade pessoal. Nesta construção, as experiências corporais adquirem uma dimensão significativa, cercada de dúvidas, conflitos, desejos, expectativas e inseguranças. Quase sempre influenciados por modelos externos, o jovem e o adolescente questionam a sua autoimagem em relação à beleza, capacidades físicas, habilidades, limites, competências de expressão e comunicação, interesses
etc. A padronização de modelos de beleza, desempenho, saúde e alimentação impostos pela sociedade de consumo contribui para a cristalização de conceitos
e comportamentos estereotipados e alienados, tornando a discussão, a reflexão e a relativização de conceitos e valores uma permanente necessidade. Essas
experiências corporais podem ser vividas na lógica da diversidade, de forma proveitosa, se for objeto de experimentação e reflexão simultâneas; de forma
construtiva, se efetivamente for tratada como objeto sociocultural sobre o qual se exerce um papel ativo de produção e de real participação. Pode também
ser muito prejudicial se tratada com omissão, restringindo a experiência do aluno à passividade consumista.
Diversificando estratégias, professor e aluno podem participar de uma integração cooperativa de construção e descoberta, em que o professor promove uma visão organizada do processo com possibilidades reais de aprendizagem e o aluno traz o elemento novo, seu estilo pessoal de executar e refletir
e, portanto, de aprender. Desse modo, ambos, professor e aluno, podem ressignificar suas estruturas interiores de aprendizagem e de ensino, elaborar a
intenção e predisposição necessárias para a construção do novo e do que é mais atual e trabalhar com o momento presente em que a aprendizagem ocorre.
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Em síntese, o que se quer ressaltar é que nem os alunos, nem os conteúdos e tampouco os processos de ensino-aprendizagem são virtuais ou ideais, mas
sim reais, vinculados ao que é possível em cada situação e em cada momento.
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas no Currículo de Referência Único do Estado Do Acre devem concorrer para
assegurar aos estudantes o desenvolvimento das Competências Gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento ao longo da Educação Básica, como expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes.
As linguagens, antes articuladas, passam a ter status próprios de objetos de conhecimento escolar. O importante, assim, é que os estudantes se
apropriem das especificidades de cada linguagem, sem perder a visão do todo no qual elas estão inseridas. Mais do que isso, é relevante que compreendam
que as linguagens são dinâmicas, e que todos participam desse processo de constante transformação. É importante considerar, também, o aprofundamento
da reflexão crítica sobre os conhecimentos dos componentes da área, dada a maior capacidade de abstração dos estudantes. Essa dimensão analítica é
proposta não como fim, mas como meio para a compreensão dos modos de se expressar e de participar no mundo, constituindo práticas mais sistematizadas
de formulação de questionamentos, seleção, organização, análise e apresentação de descobertas e conclusões. Considerando esses pressupostos, e em
articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Linguagens deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.
Tomando-se como referência o conjunto de orientações pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é de que os alunos, ao longo dos anos
finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), sejam capazes de:

6º ANO
• Conhecer, valorizar, apreciar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações da cultura corporal do Brasil, percebendo-a como recurso valioso
para a integração entre pessoas e adotando uma postura não preconceituosa ou discriminatória, seja por razões sociais, culturais ou de gênero.
• Participar de atividades competitivas e cooperativas envolvendo jogos e esportes, refletindo sobre o próprio desempenho e dos demais e expressando
opiniões quanto a atitudes e estratégias a serem utilizadas em situações de jogos e esportes.
• Avaliar e refletir sobre seu próprio desempenho e dos demais, em práticas individuais e coletivas, identificando as capacidades físicas e habilidades
motoras envolvidas, relacionando-as com alguns princípios básicos da fisiologia do exercício e da aprendizagem motora.
• Organizar e praticar atividades corporais, valorizando-as como recurso para usufruir o tempo disponível, bem como ter a capacidade de alterar ou
interferir nas regras convencionais, com o intuito de torná-las mais adequadas ao grupo, ao espaço e materiais, favorecendo a inclusão dos praticantes.
• Perceber as possibilidades de desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras nas lutas, ginásticas e danças, considerando seus
próprios limites e possibilidades, de forma a poder estabelecer metas com maior autonomia, valorizando o conhecimento para desenvolvimento pessoal.
• Construir, criar e adaptar materiais e espaços para a promoção de atividades corporais e de lazer, favorecendo e estimulando a ampliação das vivências
relacionadas à cultura corporal de movimento mais veiculada pela mídia.
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7º ANO
• Conhecer, valorizar, apreciar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações da cultura corporal do Brasil, percebendo-a como recurso valioso
para a integração entre pessoas e adotando uma postura não preconceituosa ou discriminatória, seja por razões sociais, culturais ou de gênero.
• Participar de atividades competitivas e cooperativas envolvendo jogos e esportes, respeitando as regras e não discriminando os colegas, adotando
atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, repudiando atitudes violentas para si e para os colegas.
• Avaliar e refletir sobre o seu próprio desempenho e dos demais, em práticas individuais e coletivas, identificando as capacidades físicas e habilidades
motoras envolvidas, relacionando-as com alguns princípios básicos da fisiologia do exercício e da aprendizagem motora.
• Organizar e praticar atividades corporais, valorizando-as como recurso para usufruir o tempo disponível, bem como ter a capacidade de alterar ou
interferir nas regras convencionais, com o intuito de torná-las mais adequadas ao grupo e ao espaço, utilizando materiais que favoreçam a inclusão dos
praticantes.
• Perceber as possibilidades de desenvolvimento de capacidades físicas e habilidades motoras nas ginásticas, considerando seus próprios limites e
possibilidades, de forma a poder estabelecer metas pessoais com maior autonomia, valorizando o conhecimento para o desenvolvimento pessoal.
• Construir, criar e adaptar materiais e espaços para a promoção de atividades corporais e de lazer, favorecendo e estimulando a ampliação das vivências
relacionadas à cultura corporal de movimento mais veiculada pela mídia.

8º ANO
• Conhecer, valorizar, apreciar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações da cultura corporal do Brasil e do mundo, percebendo-a como recurso
valioso para a integração entre pessoas. Relacionar a diversidade de manifestações da cultura corporal de seu ambiente e de outros, com o contexto
em que são produzidos e valorizados.
• Participar de atividades competitivas envolvendo jogos e esportes, participando efetivamente na adaptação das regras e na elaboração de estratégias a
serem utilizadas, buscando encaminhar os conflitos através do diálogo, prescindindo da figura do árbitro.
• Aprofundar o conhecimento sobre os limites e possibilidades do próprio corpo em práticas individuais e coletivas, relacionar o desenvolvimento das
capacidades físicas e habilidades motoras envolvidas com o conhecimento científico básico sobre treinamento e fisiologia do exercício, de forma a poder
controlar as atividades corporais com autonomia e valorizá-las como recurso para melhoria de suas aptidões físicas.
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• Organizar e fazer uso das práticas da cultura corporal como recurso para integração entre as pessoas, valorizando-as como meios para ampliar a
convivência na diversidade e para redução do preconceito.
• Perceber as possibilidades de desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras nas lutas considerando seus próprios limites e
possibilidades, de forma a poder estabelecer metas com maior autonomia, valorizando o conhecimento para desenvolvimento pessoal.
• Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os
com os efeitos sobre a própria saúde e a melhoria da saúde coletiva.

9º ANO
• Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes manifestações da cultura corporal, adotando uma postura despojada de preconceitos
ou discriminações por razões sociais, culturais ou de gênero.
• Reconhecer e valorizar as diferenças de desempenho, linguagem e expressividade decorrentes, inclusive, dessas mesmas diferenças culturais, sociais
ou de gênero.
• Relacionar a diversidade de manifestações da cultura corporal de seu ambiente à de outros, considerando o contexto em que são produzidas e
valorizando-as.
• Organizar e praticar atividades corporais, valorizando-as como recurso para usufruir o tempo disponível, bem como ter a capacidade de alterar ou
interferir nas regras convencionais, com o intuito de torná-las mais adequadas ao momento do grupo, favorecendo a inclusão de todos os praticantes.
• Analisar, compreender e manipular os elementos que compõem as regras como instrumentos de criação e transformação.
• Aprofundar o conhecimento dos limites e das possibilidades do próprio corpo de forma a poder controlar algumas de suas posturas e atividades corporais
com autonomia e a valorizá-las como recurso para melhoria de suas aptidões físicas.
• Aprofundar as noções conceituais de esforço, intensidade e frequência por meio do planejamento e sistematização de suas práticas corporais. Buscar
informações para aprofundamento teórico, de forma a construir e adaptar alguns sistemas de melhoria de sua aptidão física.
• Organizar e fazer uso das práticas da cultura corporal como recurso para integração entre as pessoas, valorizando-as como meios para ampliar a
convivência na diversidade e para redução do preconceito.
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• Perceber as possibilidades de desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras nas atividades rítmicas e nas danças, considerando seus
próprios limites e possibilidades, de forma a poder estabelecer metas com maior autonomia, valorizando o conhecimento para desenvolvimento pessoal.
• Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais adequados para promoção de atividades corporais e de
lazer, reconhecendo-as como uma necessidade do ser humano e um direito do cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida.

5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ÁREA
COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA ÁREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.
04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica,
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo.
05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

01. 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.
02. 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.
03. 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.
04. 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.
05. 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.
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06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivên- 06. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação
cias culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe posde forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas socisibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer esais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes
colhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e deliberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
senvolver projetos autorais e coletivos.
07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
(BNCC, Brasil 2018).
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta.
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
01. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual.
02. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no
processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
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03. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades
laborais.
04. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia
e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
05. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas
corporais e aos seus participantes.
06. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
07. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos.
08. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a
promoção da saúde.
09. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário.
10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando
o trabalho coletivo e o protagonismo.
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – BRINCADEIRAS E JOGOS – 1º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades/ competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas das manifestações da cultura corporal de movimento
presentes no cotidiano
(jogos,
brincadeiras
cantadas, danças simples - populares e folclóricas).

• Escuta ativa da explicação da atividade,
jogo, brincadeira, dança.

• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como o relato do que e como foram realizadas as práticas.
• Rodas de conversa em que as crianças manifestem as suas opiniões, por exemplo, sobre determinado jogo, expondo como a atividade aconteceu e sugerindo modificações para torná-la mais desafiadora.
• Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e as dificuldades encontradas.
• Situações em que as crianças possam apreciar jogos, brincadeiras e
danças que estejam sendo produzidas pelos grupos de sua classe
ou de outras classes.
• Vivências onde as crianças recriem brincadeiras e jogos que
praticam em casa para mostrar
aos colegas, adaptando os materiais e espaços disponíveis na escola.
• As brincadeiras e jogos da cultura
popular presentes no contexto comunitário e regional referem-se a
práticas que fazem parte do dia a

Observação, registro e análise
de como a criança:
• Participa das atividades:
grau de compreensão da atividade, das regras, o prazer
que demonstra em participar, compreensão das pequenas coreografias;
• Expressa-se oralmente nas
rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas,
emitindo opiniões sobre as
atividades,
expressando
seus sentimentos e afetos,
bem como suas dificuldades
e a forma de lidar com elas.

• Experimentação, fruição e recriação de
diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais de
desempenho dos colegas.
• Participação em situações de jogos, brincadeiras e danças, favorecendo a ampliação do repertório motor e a valorização
de cada prática como momento de convivência em grupo e afirmação cultural.
• Conversa sobre brincadeiras e jogos da
cultura corporal e suas manifestações vivenciadas cotidianamente.

• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da

• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional.
• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional.
• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional.
• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional.
• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos,
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Formas de avaliação
adequadas

conversa e identificando os momentos
de falar e de escutar o outro.
• Interesse e empenho para expor e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Organizar autonomamente alguns jogos,
brincadeiras ou outras
atividades
corporais
simples,
compreendendo a função das regras e respeitando-as.

• Promoção das brincadeiras e jogos tradicionais do patrimônio cultural dos povos
indígenas, das comunidades ribeirinhas
e extrativistas da Amazônia e localidade.
• As brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e
regional referem-se a práticas que fazem
parte do dia a dia dos alunos, aquelas
que praticam e aquelas que observam
outras pessoas praticando.
• Pesquisas, registros e apresentações
das brincadeiras e jogos indígenas.
• gavião e os passarinhos;
• peixe pacu;
• mangá, tobdaé, entre outras.
• Momentos de apreciação das brincadeiras Indígenas através de: documentário,
filmes, registro fotográfico, depoimentos
ou exibições, conforme a realidade local.
• Planejamento e utilização de estratégias
para resolver desafios de brincadeiras e
jogos populares do contexto comunitário
e regional, com base no reconhecimento
das características dessas práticas.
• Adequação da conduta pessoal ao
grupo, responsabilizando-se pelos resultados obtidos no trabalho coletivo.

competitivos, populares e raciocínio lógico
do contexto comunitário e regional.
• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional.
• Brincadeiras e jogos
da cultura local (indígenas, ribeirinha e extrativista).
• Brincadeiras e jogos
da cultura local (indígenas, ribeirinha e extrativista).

dia dos alunos, aquelas que praticam e aquelas que observam outras pessoas praticando.
• Pesquisas, registros e apresentações das brincadeiras e jogos indígenas: gavião e os passarinhos,
peixe pacu, mangá, tobdaé, (321
entre outras).
• Momentos de apreciação das brincadeiras Indígenas através de: documentário, filmes, registro fotográfico, depoimentos ou exibições,
conforme a realidade local.

• Brincadeiras e jogos
da cultura local (indígenas, ribeirinha e extrativista).
• Brincadeiras e jogos
da cultura local (indígenas, ribeirinha e extrativista).
• Brincadeiras e jogos e
as modificações provocadas a partir de
sua pratica no contexto comunitário e regional.
• Brincadeiras e jogos e
as modificações provocadas a partir de
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• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a fala
dos alunos sobre como se perceberam e sobre o envolvimento do
grupo.
• Proponha uma organização com a
prática de brincadeiras e jogos
com exigência de habilidades

Observação, registro e análise
de como a criança:
• procede nas atividades propostas na coluna anterior
(participação e cuidado na
organização dos materiais
durante a atividade);
• procede nessas diferentes situações
cotidianas

• Disponibilidade para aceitar as regras e
combinados sobre os jogos e brincadeiras, como elementos organizadores da
prática.
• Participação em situações de jogos e
brincadeiras conhecidas buscando a organização e manutenção do desenvolvimento da atividade, ainda que com alguma mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Preocupação em cuidar dos materiais
utilizados nas diferentes práticas.
• Participação em situações de brincadeiras envolvendo os movimentos básicos
das lutas em geral, favorecendo a ampliação do repertório motor.

sua pratica no contexto comunitário e regional.
• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras.
• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras.
• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras.
• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras.
• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras.

•

•

•

•
•

•
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motoras mais simples para as
mais complexas, e que possibilite
aos alunos discutirem sobre as habilidades que podem desenvolver
ao praticá-las, trabalhando uma
atitude positiva com relação às diferenças e à possibilidade de
aprender e desenvolver-se continuamente.
Promoção de apresentações, estimulando a experiência de brincadeiras e jogos que fazem parte do
contexto comunitário e regional,
promovendo momentos positivos
de interação aos alunos.
Situações de vivência de jogos
com regras simples com predomínio de muitas ações, favorecendo
assim a compreensão das regras e
sua valorização como organizadora da atividade.
Rodas de levantamento de jogos
conhecidos com a explicitação das
regras e materiais para sua realização.
Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas por meio da organização dos próprios alunos.
Rodas de conversa nas quais as
crianças manifestem opiniões sobre as regras dos jogos e os combinados, expondo a sua compreensão de como a atividade aconteceu.
Vivências em que as crianças possam opinar sobre situações concretas experimentadas durante os
jogos e atividades, estimulando o
debate em que se definam novos

(aceitação das regras, valorização das regras na organização da atividade, verbalização de sentimentos e
ideias).

•

•

•

• Resolver desafios corporais individualmente
e utilizar diferentes habilidades motoras em
circuitos de brincadeiras e jogos, tendo como
referência o esforço
pessoal.

• Colaboração na proposição e na produção de alternativas para a prática, em
outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo
textos (orais, escritos, audiovisuais) para
divulgá-las na escola e na comunidade.
• Participação em atividades de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais
desafiadoras com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o ‘erro construtivo’ no processo de aprendizagem).

• Brincadeiras e jogos
da cultura local em
momentos e espaços
alternativos da escola;

• Brincadeiras e jogos e
aprendizagem corporal.
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•

•

combinados e se redimensionem
aqueles que se tornaram ineficientes e sem significado.
Leitura, pelo professor, de regras
de jogos ou instruções para construir brinquedos e materiais adaptados, favorecendo a valorização
do registro escrito dos tipos de novos jogos e brincadeiras como
forma de adquirir conhecimento.
Observação: É importante garantir
os jogos de regras simples e muitas ações simultâneas dos jogadores (exemplo: jogos de pegar,
guerra das bolas, pique bandeira
etc.), a fim de se evitar o tempo de
espera para a participação e a dificuldade de compreensão de regras complexas, que impedem a
fluência na progressão das atividades.
A característica mais egocêntrica
das crianças nessa faixa etária demanda atividades simples e facilmente compreensíveis.
Organização dos movimentos
(Quadro, tabela, cartaz, entre outros) segundo um critério de complexidade pode ser por meio das
habilidades motoras: das mais
simples, como correr, saltar, rolar,
chutar, arremessar, para as mais
complexas, como correr e quicar a
bola, arremessar ou chutar uma
bola a um alvo específico.
Planejamento interdisciplinar com
História e Geografia, voltadas à
identificação de semelhanças e

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
desafio;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades.

• Participação em atividades de brincadeiras e jogos do cotidiano de aprendizagem corporal, em que é preciso avaliar o
próprio desempenho para estabelecer
metas (com auxílio do professor).

• A importância das
Brincadeiras e jogos
para o bem-estar físico e mental.

•
•
•
•

• Criar e recriar circuitos
de brincadeiras e jogos
tendo como referência
o conhecimento de
suas possibilidades e limitações, assim como
as dos seus colegas.

• Planejamento da montagem de circuitos
de brincadeiras e jogos considerando os
riscos e possibilidades de acidentes.

• Brincadeiras e jogos
da cultura local em circuitos.

• Produção de circuitos de brincadeiras e
jogos considerando as possibilidades individuais e as possibilidades dos colegas.

• Brincadeiras e jogos
da cultura local em circuitos.

•

•
•
•

•
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diferenças de jogos e brincadeiras
de diferentes tempos e lugares.
Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus, etc., que:
estimulem o desenvolvimento dos
padrões motores de estabilização,
manipulação e locomoção;
mobilizem o jogo simbólico; - permitam a modificação e adaptação
do nível de dificuldade.
Situações de desafios corporais
isolados que favoreçam avaliar o
desempenho e a evolução: Salto
em altura, salto em extensão, pular corda, subir em árvore, arremessar o mais longe, acertar um
alvo etc.
Pesquisas sobre as origens dessas
práticas: como esses jogos chegaram até eles e a sua importância
para a preservação da cultura,
como brincadeiras que imitam
ações dos adultos, por exemplo,
brincar de cozinhar ou brincar de
dirigir carrinhos.
Circuitos/percursos
elaborados
com diferentes materiais que:
estimulem a prática de avaliar os
riscos e agir preventivamente;
permitam à criança manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
incentivem a criança a planejar a
disposição, a organização e reorganização dos materiais;

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
segurança da atividade;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa, ajustando ao grupo;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude na
montagem, na prática de
transformação e na desmontagem do circuito.

• solicitem que a criança atue na
montagem e desmontagem das
atividades.
• Observação1: É importante o professor atuar preventivamente, antecipando os riscos da atividade e,
nestas situações, participar das
decisões de montagem, opinando
e ampliando as condições de segurança.
• Observação 2: É importante que o
professor desenvolva junto aos
alunos as habilidades de reconhecer e respeitar as diferenças de
desempenho dos colegas, possibilitando a exploração de dois importantes aspectos relacionados ao
movimento:
Habilidades motoras: são todos os
movimentos que aprendemos, e
que são incorporados e podem ser
utilizados em tarefas cada vez
mais específicas como: correr, saltar, equilibrar, rolar, arremessar,
receber, chutar, rebater e quicar.
Capacidades físicas: são características que nossos movimentos
apresentam e que podem ser aprimorados, como a força muscular,
o equilíbrio e a velocidade,
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7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ESPORTES – 1º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas das manifestações da cultura corporal de movimento
presentes no cotidiano
(jogos,
brincadeiras
cantadas, danças simples - populares e folclóricas).

• Escuta ativa da explicação da atividade,
jogo, brincadeira, dança.

• Esportes de marca e
precisão do cotidiano.

• Experimentação e fruição, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo, a
prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns
a esses esportes.

• Esportes de marca e
precisão do cotidiano.

• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como o relato do que e de como foram realizadas as práticas.

• Participação em situações de estudo das
características dos movimentos necessários para a execução dos elementos
comuns aos esportes como correr, saltar, lançar e arremessar.

• Esportes de marca e
precisão do cotidiano.

• Participação em situações de práticas
esportivas, favorecendo a ampliação do
repertório motor e a valorização de cada
prática como momento de convivência
em grupo.

• Esportes de marca e
precisão do cotidiano.

Observação, registro e análise
de como a criança:
• participa das atividades:
grau de compreensão da
atividade, das regras, o prazer que demonstra em participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• se expressa oralmente nas
rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, emitindo opiniões sobre as atividades, expressando seus sentimentos e
afetos, bem como suas dificuldades e a forma de lidar
com elas.

• Conversa sobre esportes coletivo e individual da cultura corporal vivenciadas
cotidianamente.

• Noções das capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio.

• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.

• Noções das capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade,
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• Rodas de conversa em que as crianças manifestem as suas opiniões, por exemplo, sobre determinado jogo, expondo como a atividade aconteceu e sugerindo modificações para torná-la mais desafiadora.
• Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e as dificuldades encontradas.
• Situações em que as crianças possam apreciar jogos, brincadeiras e
danças que estejam sendo produzidas pelos grupos de sua classe
ou de outras classes.

Formas de avaliação
adequadas

velocidade, resistência, agilidade, ritmo,
coordenação e equilíbrio.

• Organizar autonomamente alguns esportes
ou outras atividades
corporais simples, compreendendo a função
das regras.

• Interesse e empenho para expor e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Noções das capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio;

• Adequação da conduta pessoal ao
grupo, responsabilizando-se pelos resultados obtidos no trabalho coletivo.

• Esportes de marca e
precisão, regras e
combinados.

• Disponibilidade para aceitar as regras e
combinados sobre os esportes, como
elementos organizadores da prática.

• Esportes de marca e
precisão, regras e
combinados.

• Participação em situações de jogos esportivos conhecidos pelos alunos buscando a organização e manutenção do
desenvolvimento da atividade, ainda
que com alguma mediação do professor.

• Esportes e jogos da
cultura local (indígenas ribeirinha e extrativista).

• Situações de vivência de jogos
com regras simples com predomínio de muitas ações, favorecendo
assim a compreensão das regras e
sua valorização como organizadora da atividade.

• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.

• Esportes e jogos da
cultura local (indígenas ribeirinha e extrativista).

• Rodas de levantamento de jogos
conhecidos com a explicitação das
regras e materiais para sua realização.

• Preocupação em cuidar dos materiais
utilizados nas diferentes práticas.

• Esportes e jogos da
cultura local (indígenas ribeirinha e extrativista);

• Promoção dos jogos tradicionais do patrimônio cultural dos povos indígenas,
das comunidades ribeirinhas e extrativistas da Amazônia e localidade.

• Esportes e jogos da
cultura local (indígenas ribeirinha e extrativista).
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• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a fala
das crianças sobre como se perceberam e sobre o envolvimento do
grupo.

• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas por meio da organização dos próprios alunos.
• Rodas de conversa nas quais as
crianças manifestem opiniões sobre as regras dos jogos e os combinados, expondo a sua compreensão de como a atividade aconteceu.

Observação, registro e análise
de como a criança procede:
• nas atividades propostas na
coluna anterior (participação
e cuidado na organização
dos materiais durante a atividade);
• nessas diferentes situações
cotidianas (aceitação das regras, valorização das regras
na organização da atividade,
verbalização de sentimentos
e ideias).

• As práticas esportivas da cultura
popular presentes no contexto comunitário e regional referem-se a
práticas que fazem parte do dia a
dia dos alunos, aquelas que praticam e aquelas que observam outras pessoas praticando.
• Pesquisas e exposições dos materiais que os índios utilizam para as
práticas esportivas; arco, flecha,
sementes, penas, entre outros.
• Pesquisas, registros e apresentações dos esportes Indígenas: gavião e os passarinhos, peixe pacu,
mangá, tobdaé, entre outras.
• Momentos de apreciação das brincadeiras Indígenas através de: documentário, filmes, registro fotográfico, depoimentos ou exibições,
conforme a realidade local.
• Vivências em que as crianças possam opinar sobre situações concretas experimentadas durante os
jogos e atividades, estimulando o
debate em que se definam novos
combinados e se redimensionem
aqueles que se tornaram ineficientes e sem significado.
• Leitura, pelo professor, de regras
de jogos ou instruções para construir brinquedos e materiais adaptados, favorecendo a valorização
do registro escrito dos tipos de novos jogos e brincadeiras como
forma de adquirir conhecimento.
Observação: é importante garantir
os jogos de regras simples e muitas ações simultâneas dos jogadores (exemplo: jogos de pegar,
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guerra das bolas, pique bandeira
etc.), a fim de se evitar o tempo de
espera para a participação e a dificuldade de compreensão de regras complexas, que impedem a
fluência na progressão das atividades.
• A característica mais egocêntrica
das crianças nessa faixa etária demanda atividades simples e facilmente compreensíveis.
• Resolver desafios corporais individualmente
e utilizar diferentes habilidades motoras em
circuitos com práticas
esportistas,
tendo
como referência o esforço pessoal.

• Participação em atividades esportivas e
demais práticas corporais desafiadoras
com disponibilidade para buscar o êxito
a partir de tentativas (trabalho com o
‘erro construtivo’ no processo de aprendizagem).

• Esportes de marca e
precisão em circuitos.

• Participação em atividades esportivas
do cotidiano de aprendizagem corporal,
em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas (com
auxílio do professor).

• Atividades esportivas
realizadas em espaços da comunidade.

• Esportes de marca e
precisão do cotidiano.

• Estudo das características dos movimentos necessários para execução dos elementos comuns aos
esportes de marca e precisão,
como as habilidades motoras de
correr, saltar, lançar e arremessar,
e as capacidades físicas requisitadas durante as práticas, como a
força muscular, a potência muscular e a velocidade.
• Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, bolas, colchonetes, redes, cordas, aros bambolês, pneus, etc., que:
• estimulem o desenvolvimento dos
padrões motores de estabilização,
manipulação e locomoção;
• mobilizem o jogo simbólico;
• permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade.
• Situações de desafios corporais
isolados que favoreçam avaliar o
desempenho e a evolução: salto
em altura, salto em extensão, pular corda, subir em árvore, arremessar o mais longe, acertar um
alvo etc.
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Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
desafio;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades.

• Criar e recriar circuitos
de práticas esportivas
tendo como referência
o conhecimento de
suas possibilidades e limitações, assim como
as dos seus colegas.

• Planejamento da montagem de circuitos
de práticas esportivas considerando os
riscos e possibilidades de acidentes.

• Esportes de marca e
precisão em circuitos.

• Produção de circuitos de práticas esportivas considerando as possibilidades individuais e as possibilidades dos colegas.

• Esportes de marca e
precisão em circuitos;

• Esportes de marca e
precisão
considerando riscos e acidentes.

• Esportes de marca e
precisão
considerando riscos e acidentes.
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• Circuitos/percursos
elaborados
com diferentes materiais que:
- estimulem a prática de avaliar os
riscos e agir preventivamente;
- permitam à criança manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
- incentivem a criança a planejar a
disposição, a organização e reorganização dos materiais;
- solicitem que a criança atue na
montagem e desmontagem das
atividades.
• Observação: É importante o professor atuar preventivamente, antecipando os riscos da atividade e,
nestas situações, participar das
decisões de montagem, opinando
e ampliando as condições de segurança.

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
segurança da atividade;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa, ajustando ao grupo;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude na
montagem, na prática de
transformação e na desmontagem do circuito.

8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GINÁSTICA- 1º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas das manifestações da cultura corporal de movimento
presentes no cotidiano
(ginástica, jogos, brincadeiras
cantadas,
danças simples - populares e folclóricas).

• Escuta ativa da explicação da atividade,
de ginástica, jogo, brincadeira, dança.

• Análise dos movimentos (proveniente de pesquisas por parte doa
alunos) realizados para se identificar os elementos das ginásticas:
Correr, saltar, manipular objetos,
rolar, equilibrar-se são habilidades
motoras presentes nas ginásticas.
• Rodas de conversa que envolva a
apresentação de movimentos rítmicos, bem como o relato do que
e de como foram realizadas as práticas.
• Rodas de conversa em que as crianças manifestem as suas opiniões, por exemplo, sobre determinado elemento da ginástica, expondo como a atividade aconteceu e sugerindo modificações para
torná-la mais fácil ou desafiadora.
• Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e as dificuldades encontradas.
• Situações em que as crianças possam apreciar jogos, brincadeiras e
danças que estejam sendo produzidas pelos grupos de sua classe
ou de outras classes.

Observação, registro e análise
de como a criança:
• participa das atividades:
grau de compreensão da atividade, das regras, o prazer
que demonstra em participar, compreensão das pequenas coreografias;
• se expressa oralmente nas
rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas,
emitindo opiniões sobre as
atividades,
expressando
seus sentimentos e afetos,
bem como suas dificuldades
e a forma de lidar com elas.

• Experimentação, fruição e identificação
de diferentes elementos básicos da ginástica (equilíbrio, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais)
e da ginástica geral, de forma individual
e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança.
• Participação e identificação em situações de estudo das características dos
movimentos necessários para a execução dos elementos básicos da ginástica
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) com acompanhamento musical.
• Participação e fruição em situações de
práticas da ginástica geral, favorecendo
a ampliação do repertório motor e a valorização de cada prática, como momento de convivência em grupo.
• Conversa sobre cultura corporal característica da ginástica geral, com e sem materiais, vivenciadas cotidianamente.
• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar, e de escutar o outro.

• Ginástica geral – elementos presentes no
cotidiano.
• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos.
• Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar.
• Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar.
• Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar;
• Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar.

385

Formas de avaliação
adequadas

• Organizar autonomamente alguns jogos,
brincadeiras
envolvendo atividades corporais da ginástica geral
simples,
compreendendo a função das regras.

• Interesse e empenho para expor e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

•

• Planejamento e utilização de estratégias
para a execução de diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica
geral.

•

• Adequação da conduta pessoal ao
grupo, responsabilizando-se pelos resultados obtidos no trabalho coletivo.

•

• Disponibilidade para aceitar as regras e
combinados sobre as práticas corporais,
como elementos organizadores da prática.

•

•
• Participação em situações de práticas
corporais conhecidas, buscando a organização e manutenção do desenvolvimento da atividade, ainda que com alguma mediação do professor.

•

•
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.

•

•

Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar.
Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar.
Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar.
Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar.
Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos.
Ginástica geral e função das regras.
Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos.
Ginástica geral e função das regras.
Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos.
Ginástica geral e função das regras.
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• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a fala
das crianças sobre como se perceberam e sobre o envolvimento do
grupo.
• Situações de vivência de jogos
com regras simples com predomínio de muitas ações, favorecendo
assim a compreensão das regras e
sua valorização como organizadora da atividade.
• Rodas de levantamento de jogos
conhecidos com a explicitação das
regras e materiais para sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas por meio da organização dos próprios alunos.
• Rodas de conversa nas quais as
crianças manifestem opiniões sobre as regras dos jogos e os combinados, expondo a sua compreensão de como a atividade aconteceu.
• Vivências em que as crianças possam opinar sobre situações concretas experimentadas durante os
jogos e atividades, estimulando o
debate em que se definam novos
combinados e se redimensionem

Observação, registro e análise
de como a criança procede:
• nas atividades propostas na
coluna anterior (participação
e cuidado na organização
dos materiais durante a atividade);
• nessas diferentes situações
cotidianas (aceitação das regras, valorização das regras
na organização da atividade,
verbalização de sentimentos
e ideias).

• Preocupação em cuidar dos materiais
utilizados nas diferentes práticas.

• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos.
• Ginástica geral e função das regras.

•

•

•

• Resolver desafios corporais individualmente
e utilizar diferentes habilidades motoras em
circuitos de ginásticas,
tendo como referência
o esforço pessoal.

• Participação em ações da ginástica geral, identificando as potencialidades e os
limites do corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
• Participação em atividades corporais desafiadoras, envolvendo os movimentos
da ginástica geral com disponibilidade
para buscar o êxito a partir de tentativas
(trabalho com o ‘erro construtivo’ no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades de ginástica
do cotidiano de aprendizagem corporal,
em que é preciso avaliar o próprio

• Ginástica geral e habilidades motoras;

• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos;
• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica
com
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•

•

•

aqueles que se tornaram ineficientes e sem significado.
Leitura, pelo professor, de regras
de jogos ou instruções para construir brinquedos e materiais adaptados, favorecendo a valorização
do registro escrito dos tipos de novos jogos e brincadeiras como
forma de adquirir conhecimento.
Observação: É importante garantir
os jogos de regras simples e muitas ações simultâneas dos jogadores (exemplo: jogos de pegar,
guerra das bolas, pique bandeira
etc.), a fim de se evitar o tempo de
espera para a participação e a dificuldade de compreensão de regras complexas, que impedem a
fluência na progressão das atividades.
A característica mais egocêntrica
das crianças nessa faixa etária demanda atividades simples e facilmente compreensíveis.
Promoção de atividade envolvendo movimentos de ginástica
geral ressaltando que aquisição
da técnica deve ser desenvolvida
gradativamente, levando em conta
as características individuais.
A aprendizagem de procedimentos
de segurança pode ser desenvolvida a partir da própria experimentação dos alunos.
Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, fitas, etc., que:

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
desafio;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades.

• Criar e recriar circuitos
da ginástica geral tendo
como referência o conhecimento de suas
possibilidades e limitações, assim como as
dos seus colegas.

desempenho para estabelecer metas
(com auxílio do professor).

aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos;

• Planejamento da montagem de circuitos
envolvendo diversas modalidades de ginástica, envolvendo as múltiplas linguagens corporais, considerando os riscos e
possibilidades de acidentes.

• Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar;
• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos;
• Ginástica geral em circuitos individuais e coletivos;
• Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar;
• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica
com

• Produção de circuitos de ginástica, considerando as possibilidades individuais e
as possibilidades dos colegas.
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• - estimulem o desenvolvimento
dos padrões motores de estabilização, manipulação e locomoção;
• mobilizem o jogo simbólico; - permitam a modificação e adaptação
do nível de dificuldade.
• Situações de desafios corporais
isolados que favoreçam avaliar o
desempenho e a evolução: Salto
em altura, salto em extensão, Pular corda.
• Confecções de materiais alternativos diversificados (paraquedas,
jornais, bexigas, bastões, revistas...), que são explorados em situações lúdicas, buscando elaborar
e/ou resgatar formas de brincadeiras (tradicionais ou não).
• Circuitos/percursos
elaborados
com diferentes materiais que:
• estimulem a prática de avaliar os
riscos e agir preventivamente;
• permitam à criança manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
• incentivem a criança a planejar a
disposição, a organização e reorganização dos materiais;
• solicitem que a criança atue na
montagem e desmontagem das
atividades.
• Observação: é importante o professor atuar preventivamente, antecipando os riscos da atividade e,
nestas situações, participar das
decisões de montagem, opinando

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
segurança da atividade;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa, ajustando ao grupo;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude na
montagem, na prática de
transformação e na desmontagem do circuito.

aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos;
• Ginástica geral em circuitos individuais e coletivos;
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e ampliando as condições de segurança.
• Pesquisa para relacionar as habilidades motoras e as capacidades
físicas presentes nos elementos
básicos da ginástica e da ginástica
geral, e as práticas corporais que
fazem parte da cultura local,
como: nas danças regionais, jogos
e brincadeiras, esportes ou situações do dia a dia dos alunos.

9. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – DANÇAS - 1º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas das manifestações da cultura corporal de movimento
presentes no cotidiano
(jogos,
brincadeiras
cantadas, danças simples - populares e folclóricas).

• Escuta ativa da explicação da atividade,
jogo, brincadeira, dança.

• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como o relato do que e de como foram realizadas as práticas rítmicas.
• Rodas de conversa em que as crianças manifestem as suas opiniões, por exemplo, sobre determinada dança, expondo como o movimento aconteceu e sugerindo
modificações para torná-la mais
desafiadora.
• Situações em que alunos possam
vivenciar diferentes ritmos da cultura corporal e compartilhar sentimentos e as dificuldades encontradas.
• Situações em que alunos possam
apreciar jogos, brincadeiras e danças que estejam sendo produzidas
pelos grupos de sua classe ou de
outras classes.
• Vivências de danças que fazem
parte do contexto comunitário e regional, propondo experiências positivas aos alunos.
• Planejamento de atividades rítmicas que exige movimentos com os
quais os alunos não estão acostumados ou que proponha interação
com os outros, pois alguns alunos

Observação, registro e análise
de como a criança:
• participa das atividades:
grau de compreensão da atividade, das regras, o prazer
que demonstra em participar, compreensão das pequenas coreografias;
• se expressa oralmente nas
rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas,
emitindo opiniões sobre as
atividades,
expressando
seus sentimentos e afetos,
bem como suas dificuldades
e a forma de lidar com elas.

• Experimentação e fruição de diferentes
danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
• Participação em situações de jogos e
danças, favorecendo a ampliação do repertório motor e a valorização de cada
prática como momento de convivência
em grupo.
• Conversa sobre danças, brincadeiras e
jogos da cultura corporal vivenciadas cotidianamente.
• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.
• Interesse e empenho para expor e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional.
• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional.

• Danças folclóricas regionais.

• Danças populares.
• Danças populares.

• Danças populares.
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Formas de avaliação
adequadas

•

• Organizar autonomamente algumas danças, brincadeiras ou outras atividades corporais simples, compreendendo a função das regras.

• Adequação da conduta pessoal ao
grupo, responsabilizando-se pelos resultados obtidos no trabalho coletivo.
• Disponibilidade para aceitar as regras e
combinados sobre os jogos, brincadeiras
e danças, como elementos organizadores da prática.
• Participação em situações de jogos, brincadeiras e movimentos expressivos conhecidos buscando a organização e manutenção do desenvolvimento da atividade, ainda que com alguma mediação
do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Preocupação em cuidar dos materiais
utilizados nas diferentes práticas.

• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional;
• Danças folclóricas regionais;
• Danças populares;
• Danças e suas regras;
• Danças folclóricas regionais;
• Danças populares;
• Danças e suas regras;

•

•

•
• Danças folclóricas regionais;
• Danças populares;
• Danças e suas regras;
• Danças folclóricas regionais;
• Danças populares;
• Danças e suas regras;

•
•

•
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sentem-se inseguros e é nesse
momento que as diferenças se evidenciam.
Gincanas sobre as danças do contexto comunitário e regional partindo de habilidades motoras mais
simples para as mais complexas,
estimulando os alunos a interagir
com os colegas, e que possibilite a
eles relatar o que sentiram durante as práticas.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a fala
das crianças sobre como se perceberam e sobre o envolvimento do
grupo.
Situações de vivência coreográficas simples com predomínio de
movimentos rítmicos, favorecendo
assim a compreensão das regras e
sua valorização como organizadora da atividade.
Levantamento de movimentos rítmicos conhecidos com a explicitação das regras e materiais para
sua realização.
Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas por meio da organização dos próprios alunos.
Rodas de conversa nas quais as
crianças manifestem opiniões sobre as regras dos jogos e os combinados, expondo a sua compreensão de como a atividade aconteceu.
Vivências em que as crianças possam opinar sobre situações concretas experimentadas durante os

Observação, registro e análise
de como a criança procede:
• nas atividades propostas na
coluna anterior (participação
e cuidado na organização
dos materiais durante a atividade);
• nessas diferentes situações
cotidianas (aceitação das regras, valorização das regras
na organização da atividade,
verbalização de sentimentos
e ideias).

•

•

•

• Resolver desafios corporais individualmente
e utilizar diferentes habilidades motoras em
circuitos
envolvendo
movimentos
simples
das danças, tendo
como referência o esforço pessoal.

• Participação em atividades corporais desafiadoras com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o ‘erro construtivo’ no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades propostas
em aulas cotidianas de aprendizagem
rítmica, em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas (ainda que com o auxílio do professor).

• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
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•

•

jogos e atividades, estimulando o
debate em que se definam novos
combinados e se redimensionem
aqueles que se tornaram ineficientes e sem significado.
Leitura, pelo professor, de regras
nas atividades rítmicas ou instruções para utilizar materiais adaptados, favorecendo a valorização
dos novos ritmos como forma de
adquirir novos conhecimentos.
Observação: é importante garantir
os jogos de regras simples e muitas ações simultâneas dos jogadores (exemplo: jogos de pegar,
guerra das bolas, pique bandeira
etc.), a fim de se evitar o tempo de
espera para a participação e a dificuldade de compreensão de regras complexas, que impedem a
fluência na progressão das atividades.
A característica mais egocêntrica
das crianças nessa faixa etária demanda atividades simples e facilmente compreensíveis.
Identificação e estudo através de
filmes, coreografias, infográficos e
outros, das capacidades físicas
exigidas nas danças (agilidade, coordenação, ritmo ou equilíbrio) assim como a importância desses
atributos para o dia a dia.
Em roda de conversa pedir que os
alunos experimentem e identifiquem quais são as habilidades
motoras necessárias para a prática das danças. Nessa fase, é recomendável situar o foco na

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
desafio;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades.

•
•
•
•

• Criar e recriar circuitos
de movimentos expressivos dos elementos da
dança tendo como referência o conhecimento
de suas possibilidades
e limitações, assim
como as dos seus colegas.

• Identificação dos elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças
do contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações
de diferentes culturas.
• Planejamento da montagem de circuitos
com movimentos expressivos, envolvendo os elementos constitutivos da
dança e considerando os riscos e possibilidades de acidentes.
• Produção de circuitos com elementos
constitutivos das danças considerando
as possibilidades individuais e as possibilidades dos colegas.

• Danças folclóricas regionais;

• Danças do contexto
comunitário;

•
•
•
•
•
•
•

•
•

• Circuitos com elementos da dança;

•
•
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ampliação de aprendizagens de
movimentos, e não na execução
da técnica da dança em si.
Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus, etc., que:
estimulem o desenvolvimento dos
padrões motores de estabilização,
manipulação e locomoção;
mobilizem o jogo simbólico; - permitam a modificação e adaptação
do nível de dificuldade.
Situações de desafios corporais
isolados que favoreçam avaliar o
desempenho e a evolução:
Salto em altura;
Salto em extensão;
Pular corda;
Subir em árvore;
Arremessar o mais longe;
Acertar um alvo etc.
Atividade em grupo, propondo situações de aprendizagens nas quais
os alunos utilizem os movimentos
da dança para conhecer-se, relacionar-se com os outros e explorar
os espaços.
Descrição dos alunos sobre as
danças que praticam e observam
outros praticando no seu dia a dia.
Circuitos/percursos
elaborados
com diferentes materiais que:
estimulem a prática de avaliar os
riscos e agir preventivamente;
permitam o aluno manifestar suas
dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
segurança da atividade;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa, ajustando ao grupo;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude na
montagem, na prática de
transformação e na desmontagem do circuito.

• incentivem o aluno a planejar a
disposição, a organização e reorganização dos materiais;
• solicitem que o aluno atue na montagem e desmontagem das atividades.
• Observação: é importante o professor atuar preventivamente, antecipando os riscos da atividade e,
nestas situações, participar das
decisões de montagem, opinando
e ampliando as condições de segurança.
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10. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – BRINCADEIRAS E JOGOS – 2º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e usufruir de
diferentes manifestações populares e folclóricas da cultura corporal presentes no cotidiano, por exemplo: jogos
e brincadeiras, brincadeiras cantadas, danças simples ou adaptadas.

• Escuta ativa da explicação da atividade
de jogo, brincadeira, dança.
• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.

• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das atividades,
bem como o relato de como foram
as práticas, o que fizeram e como
as realizaram.
• Rodas de conversa onde as crianças tenham que manifestar opiniões, por exemplo, sobre determinado jogo, expondo como a atividade aconteceu e sugerindo modificações para torná-la mais desafiadora.
• Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e as dificuldades encontradas.
• Situações em que as crianças possam apreciar brincadeiras e jogos
que estejam sendo produzidas pelos grupos de sua classe ou de outras classes.
• Momentos de planejamentos interdisciplinar com História e Geografia, voltados à identificação de
semelhanças e diferenças de brincadeiras e jogos de diferentes
tempos e lugares.
• Situações práticas em que possam vivenciar diferentes manifestações folclóricas, diferenciando-

Observação, registro e análise
de como a criança procede:
• nas atividades propostas na
coluna anterior;
• participa das atividades:
grau de compreensão da atividade, das regras, o prazer
que tem em participar, compreensão das pequenas coreografias;
• se expressa oralmente nas
rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas,
emitindo opiniões sobre as
atividades, expressando seu
sentimentos e afetos, bem
como suas dificuldades e a
forma de lidar com elas.

• Experimentação, fruição e recriação de
diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais de
desempenho dos colegas.
• Participação em situações de jogos e
brincadeiras, favorecendo a ampliação
do repertório motor e a valorização de
cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para explicar, por meio
de múltiplas linguagens (corporal, visual,
oral e escrita), as brincadeiras e os jogos
populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras
para suas culturas de origem.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional;
• Brincadeiras e jogos e
as modificações provocadas a partir de
sua pratica no contexto comunitário, regional e nacional;

• Brincadeiras e jogos
da cultura local e regional (indígenas, ribeirinha e extrativista);
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Formas de avaliação
adequadas

• Conversa sobre as práticas de jogos e
brincadeiras da cultura corporal vivenciadas cotidianamente.
• Fortalecimento do patrimônio cultural
material e imaterial dos povos indígena
local e nacional, assegurando o respeito
às especificidades culturais de cada
povo.
• Compreensão e apreciação do que é
considerado “popular” e “folclórico”.

• Organizar autonomamente brincadeiras e
jogos com regras mais
elaboradas, compreendendo a função das regras e demonstrando
empenho em cumprilas.

• Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação do aluno como elemento integrante dos resultados obtidos
no trabalho coletivo.
• Disponibilidade para aceitar as regras e
combinados dos jogos e brincadeiras
como elementos organizadores da prática.
• Planejamento e utilização de estratégias
para resolver desafios de brincadeiras e
jogos populares do contexto comunitário
e regional, com base no reconhecimento
das características dessas práticas.
• Participação em situações de jogos e
brincadeiras conhecidas buscando a organização e manutenção do desenvolvimento das atividades, prescindindo da
mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Preocupação em cuidar dos materiais
utilizados nas diferentes práticas.

•
•

• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras;

•

•
• Brincadeiras e jogos
no contexto cooperativo e respeito a individualidade biológica;

•

•
•
•

•
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as de outras não folclóricas, estimulando a pesquisa sobre as origens, costumes e contextos de criação das diferentes práticas.
Pesquisas, registros e apresentações das brincadeiras e jogos Indígenas.
Momentos de apreciação das brincadeiras Indígenas através de: documentário, filmes, registro fotográfico, depoimentos ou exibições,
conforme a realidade local.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a verbalização das crianças sobre
como se perceberam na atividade
e a participação do grupo.
Situações de vivência de jogos
com regras simples em que predominem muitas ações, favorecendo
assim a compreensão das regras e
sua valorização como organizadora da atividade.
Planejamento de como ensinar os
alunos a formular e empregar estratégias de observação e análise
para:
resolver desafios peculiares à prática realizada;
apreender novas modalidades;
Adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprios e
aos das pessoas com quem se
compartilha a sua realização.
Rodas de levantamento de jogos
conhecidos com a explicitação das
regras e materiais para sua realização.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades propostas na
coluna anterior;
• de como a criança procede
nessas diferentes situações
cotidianas;
• da evolução no cumprimento
das regras, da dinâmica coletiva e das participações individuais;
• registro sobre os jogos e as
alterações nas regras, explicitando evolução da complexidade.

• Criar e recriar circuitos
de brincadeiras e jogos
que
mobilizem
o

• Participação em atividades corporais desafiadoras com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas

• Brincadeiras e jogos
compreendendo limites e possibilidades
de cada indivíduo;
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• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas com a organização dos alunos.
• Rodas de conversa onde as crianças tenham que manifestar opiniões sobre as regras dos jogos, expondo como a atividade aconteceu em relação às regras e combinados, enfatizando a reflexão do
quanto conseguiram cumprir.
• Registro e reconhecimento das características dessas práticas identificando quais as habilidades motoras e capacidades físicas necessárias, quais as regras, os materiais, os espaços necessários ou número de participantes, a fim de
que tenham informações para planejar as modificações e adaptações às práticas para que todos
participem.
• Situações em que as crianças tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante os
jogos e atividades, estimulando
que reflitam sobre o aumento das
dificuldades a partir da alteração
de algumas regras, tendo como referência o jogo inicial.
• Registro das regras das brincadeiras e jogos, refletindo coletivamente sobre o grau de dificuldade,
considerando o quê e por que se
torna mais fácil, mais difícil, menos ou mais desafiador.
• Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus etc., que:

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
desafio;

desenvolvimento das
habilidades motoras,
tendo como referência
o conhecimento de
suas possibilidades e limitações, assim como
as dos seus colegas.

•

•

•

•

(trabalho com o “erro construtivo” no
processo de aprendizagem).
Participação em atividades propostas
em aulas cotidianas de aprendizagem
corporal em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas (com o auxílio do professor).
Produção de circuitos de brincadeiras e
jogos considerando as possibilidades individuais e as possibilidades dos colegas.
Participação em atividades de criação de
circuitos de brincadeiras e jogos, a partir
de modelos (aula historiada, desenhos,
fotos e maquetes de dobradura e massinha) utilizando materiais diversos.
Planejamento e montagem de circuito
de brincadeiras e jogos considerando os
riscos e possibilidades de acidentes.

• Brincadeiras e jogos
da cultura corporal em
circuitos;
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• estimulem o desenvolvimento dos
padrões motores de estabilização,
manipulação e locomoção;
• mobilizem o jogo simbólico;
• - permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade.
• Circuitos/percursos a partir de histórias, fotos e desenhos, montagem de pequenas maquetes de
papel, massinha, madeira, que
possam estimular a criação e
adaptação do circuito utilizando os
materiais presentes na escola,
como bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus etc.
• Situações de desafios corporais
combinando ou sequenciando diferentes movimentos que favoreçam avaliar o desempenho e a
evolução:
• salto em altura
• salto em extensão;
• pular corda e correr; - subir em árvore e balançar em uma corda;
• arremessar o mais longe, correr,
desviar;
• acertar um alvo, correr e esquivarse; - pendurar, saltar e rolar;
• correr conduzindo uma bola (com
os pés, com as mãos, quicando, rolando, etc.).
• Observação: é importante que o
professor atue preventivamente,
antecipando os riscos da atividade
e, nestas situações, participe das
decisões de montagem opinando
e ampliando as condições de segurança.

• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
segurança da atividade;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• das adaptações e transferências entre imagem, história
ou maquete para a criação
do circuito;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades.

• Criar e recriar brincadeiras e jogos, com
brinquedos educativos
e adaptados, considerando suas habilidades
e as habilidades do seu
grupo, bem como, participar e apreciar de todas as atividades criadas e ensinadas pelos
colegas.

• Participação em atividades de criação e
transformação, tendo como referência
as brincadeiras e jogos conhecidos pelo
grupo.
• Participação em atividades de criação e
transformação envolvendo os jogos e
brincadeiras com disponibilidade para
expressar suas dificuldades, bem como
para escutar as dos seus colegas.
• Recriação e adaptação de brinquedos
educativos com objetivos de entretenimento e aprendizagem motora.
• Escuta atenta da fala dos colegas.
• Disponibilidade para participar das brincadeiras acompanhando a explicação
dos colegas e identificando os momentos de falar e de escutar o outro.
• Participação em situações de brincadeiras favorecendo a valorização de cada
prática como momento de convivência
em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Diferenças e desigualdades nas habilidades
individuais e coletiva
de brincadeiras e jogos;
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• Situações de vivência de brincadeiras e jogos conhecidas que:
• estimulem a prática de construir
pequenas variações de brincadeiras e jogos, utilizando brinquedos
educativos e adaptados;
• permitam à criança manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
• Incentivem a criança a planejar e
experimentar a inclusão de outros
movimentos, gestos, regras e materiais;
• solicitem que a criança atue na
montagem e desmontagem das
atividades.
• Organização de um ‘cronograma’
de apresentação de brincadeiras
ensinadas pelos alunos, em que
todas as crianças possam vivenciar e que todos tenham a oportunidade de ensinar.
• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das brincadeiras
pelos colegas, bem como o relato
de como foram as práticas, o que
fizeram, como as realizaram.
• Rodas de conversa em que as crianças devam manifestar opiniões,
por exemplo, sobre determinada
brincadeira apresentada pelo colega, expondo se a conheciam (em
caso afirmativo) ou como a compreenderam a partir da explicação

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criadas pelos alunos;
• das adaptações realizadas
pelas crianças sobre os jogos, as brincadeiras e as
danças;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de criação, transformação e organização das atividades;
• de como a criança participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, envolvimento e o prazer que tem
em participar;
• de como a criança se expressa oralmente explicando
a brincadeira nas rodas de
conversa e durante a atividade.

11. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ESPORTES – 2º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e usufruir de
diferentes manifestações populares e folclóricas da cultura corporal presentes nas práticas de esportivas.

• Experimentação e fruição, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo, a
prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns
a esses esportes.

• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das atividades,
bem como o relato de como foram
as práticas, o que fizeram e como
as realizaram.
• Rodas de conversas mostrando
que o trabalho coletivo e o protagonismo são ações importantes
presentes nos esportes, destacando que:
• Protagonismo prevalece nas modalidades individuais, como no
salto em distância e no tiro ao
alvo, mas é importante também
nos esportes coletivos, visto que o
aluno deve se empenhar em realizar a sua função para o bem coletivo.
• Trabalho coletivo ocorre quando
um grupo de pessoas se dedica a
realizar uma tarefa, como nos esportes coletivos, e possibilita troca
de experiências, ajuda mútua,
aprendizagem de novas habilidades motoras e compartilhamento
de decisões
• Rodas de conversa onde as crianças tenham que manifestar opiniões, por exemplo, sobre determinado jogo, expondo como a atividade aconteceu e sugerindo

Observação, registro e análise
de como a criança:
• Procede nas atividades propostas na coluna anterior;
• Participa das atividades:
grau de compreensão da atividade, das regras, o prazer
que tem em participar, compreensão das pequenas coreografias;
• se expressa oralmente nas
rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas,
emitindo opiniões sobre as
atividades,
expressando
seus sentimentos e afetos,
bem como suas dificuldades
e a forma de lidar com elas.

• Elementos
comuns
nos
esportes
de
marca e precisão;

• Escuta ativa da explicação da atividade
de jogo, brincadeira, dança.
• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.

• Esportes de marca e
precisão do cotidiano;

• Participação em situações de práticas
esportivas, favorecendo a ampliação do
repertório motor e a valorização de cada
prática como momento de convivência
em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
• Conversa sobre as práticas esportivas da
cultura corporal vivenciadas cotidianamente.
• Compreensão e apreciação do que é
considerado “popular” e “folclórico”.

• Esportes e jogos da
cultura indígenas;

• Fortalecimento do patrimônio cultural
material e imaterial dos povos indígena
local e nacional, assegurando o respeito
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Formas de avaliação
adequadas

às especificidades culturais de cada
povo.
•

•

•

•
•

• Organizar autonomamente práticas esportivas com regras mais
elaboradas, compreendendo a função das regras e demonstrando
empenho em cumprilas, bem como, identificar os elementos comuns aos esportes.

• Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação do aluno como elemento integrante dos resultados obtidos
no trabalho coletivo.

• Elementos
comuns
nos
esportes
de
marca e precisão;

• Experimentação e fruição, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo, a
prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns
a esses esportes.
• Participação em situações de jogos esportivos conhecidos pelos alunos buscando a organização e manutenção do

•

•
• Esporte, trabalho coletivo e protagonismo;
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modificações para torná-la mais
desafiadora.
Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
esportivas da cultura corporal e
compartilhar sentimentos e as dificuldades encontradas.
Situações em que as crianças possam apreciar práticas esportivas
que estejam sendo produzidas pelos grupos de sua classe ou de outras classes.
Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações folclóricas, diferenciando-as de outras não folclóricas, estimulando a
pesquisa sobre as origens, costumes e contextos de criação das diferentes práticas esportivas.
Pesquisas, registros e apresentações dos jogos Indígenas.
Momentos de apreciação dos jogos Indígenas através de: documentário, filmes, registro fotográfico, depoimentos ou exibições,
conforme a realidade local.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na modalidade escolhida e realizada, estimulando a verbalização das crianças sobre como se perceberam na
atividade e a participação do
grupo.
Em grupo, propor o estudo das características dos movimentos necessários para execução dos elementos comuns aos esportes de
marca e precisão, como:

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades propostas na
coluna anterior;
• de como a criança procede
nessas diferentes situações
cotidianas;
• da evolução no cumprimento
das regras, da dinâmica coletiva e das participações individuais;
• registro sobre os jogos e as
alterações
nas
regras,

desenvolvimento das atividades, prescindindo da mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.

• Noções das capacidades e habilidades físicas e motoras nos esportes individuais e
coletivos;

• Preocupação em cuidar dos materiais
utilizados nas diferentes práticas.
• Realização dos movimentos comuns aos
esportes coletivos e individuais (como
correr, saltar, girar, lançar, arremessar, e
outros.)
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• as habilidades motoras de correr,
saltar, lançar e arremessar;
• as capacidades físicas requisitadas durante as práticas, como a
força muscular, a potência muscular e a velocidade.
• Situações de vivência em esportes
com regras simples em que predominem muitas ações, favorecendo
assim a compreensão das regras e
sua valorização como organizadora da atividade.
• Rodas de levantamento de esportes conhecidos pelos alunos com a
explicitação das regras e o uso de
materiais adaptados para sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas com a organização dos alunos.
• Rodas de conversa onde as crianças tenham que manifestar opiniões sobre as regras dos esportes,
expondo como a atividade aconteceu em relação às regras e combinados, enfatizando a reflexão do
quanto conseguiram cumprir.
• Situações em que as crianças tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante as
práticas esportivas, estimulando
que reflitam sobre o aumento das
dificuldades a partir da alteração
de algumas regras, tendo como referência o jogo inicial.
• Registro das regras de jogos, refletindo coletivamente sobre o grau
de dificuldade, considerando o
quê e por quê se torna mais fácil,

explicitando evolução
complexidade.

da

• Criar e recriar circuitos
de práticas esportivas
que mobilizem o desenvolvimento das habilidades motoras, tendo
como referência o conhecimento de suas
possibilidades e limitações, assim como as
dos seus colegas.

• Discussão sobre a importância da observação das normas e das regras dos esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos
demais participantes.
• Participação em atividades corporais desafiadoras com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).

• Esportes de marca e
precisão
considerando riscos e acidentes;
• Esportes de marca e
precisão, normas e regras;

•
•
•

• Participação em atividades propostas
em aulas cotidianas de aprendizagem
corporal em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas (com o auxílio do professor).
• Produção de circuitos de práticas esportivas considerando as capacidades físicas individuais e as possibilidades dos
colegas.

•

•

• Esportes de marca e
precisão em circuitos;

•
•
•

• Participação em atividades de criação de
circuitos de práticas esportivas, a partir
de modelos (aula historiada, desenhos,
fotos e maquetes de dobradura e massinha) utilizando materiais diversos.

•

• Planejamento e montagem de circuito
de práticas esportivas considerando os
riscos e possibilidades de acidentes.

•
•

•
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mais difícil, menos ou mais desafiador.
A partir da identificação das modalidades pelos alunos com auxílio
do professor, pede-se para classificar quais esportes eles conhecem com essas características:
quais podem ser classificados
como esportes de marca e precisão;
quais são os individuais;
quais são os coletivos e que adaptações podem ser feitas para que
consigam praticar esses esportes
na escola.
Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus etc., que:
estimulem o desenvolvimento dos
padrões motores de estabilização,
manipulação e locomoção;
mobilizem o jogo simbólico;
permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade.
Estações com modalidades, que
pode ser, ao mesmo tempo, individual e coletiva, podem levar a reflexões acerca do trabalho coletivo
e do protagonismo, como:
corridas individuais (corrida em linha reta, corrida com obstáculos,
corrida carregando objetos);
corrida em revezamento e, ao final, discutir sobre as diferenças
entre os dois tipos e sobre o que
sentiram os alunos ao participar
de ambas.
Situações de desafios corporais
combinando ou sequenciando

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
desafio;
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
segurança da atividade;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• das adaptações e transferências entre imagem, história
ou maquete para a criação
do circuito;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades.

•
•
•
•
•
•

•

• Criar e recriar práticas
esportivas simples e
adaptadas
considerando suas habilidades
e as habilidades do seu
grupo, bem como, participar e apreciar as práticas esportivas criadas
e ensinadas pelos colegas.

• Participação em atividades de criação e
transformação, tendo como referência
as práticas esportivas desenvolvidas
pelo grupo.

• Esportes de marca e
precisão na construção de jogos pré-desportivos;

•

• Participação em atividades de criação e
transformação envolvendo as práticas
esportivas com disponibilidade para expressar suas dificuldades, bem como
para escutar as dos seus colegas.
• Escuta atenta da fala dos colegas;
• Disponibilidade para participar das práticas esportivas acompanhando a explicação dos colegas e identificando os momentos de falar e de escutar o outro.

•
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diferentes movimentos que favoreçam avaliar o desempenho e a
evolução:
salto em altura
salto em extensão;
pular corda e correr; - subir em árvore e balançar em uma corda;
arremessar o mais longe, correr,
desviar;
acertar um alvo, correr e esquivarse;
pendurar, saltar e rolar; - correr
conduzindo uma bola (com os pés,
com as mãos, quicando, rolando,
etc.).
Observação: é importante que o
professor atue preventivamente,
antecipando os riscos da atividade
e, nestas situações, participe das
decisões de montagem opinando
e ampliando as condições de segurança.
Situações de vivência de danças,
jogos e brincadeiras conhecidas
que: estimulem a prática de construir pequenas variações; permitam à criança manifestar suas dificuldades e escutar as dificuldades
dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas; incentivem a criança a planejar e experimentar a inclusão de outros movimentos, gestos, regras e materiais; solicitem que a criança atue
na montagem e desmontagem das
atividades.
Organização de um ‘cronograma’
de apresentação de brincadeiras
ensinadas pelos alunos, em que

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criadas pelos alunos;
• das adaptações realizadas
pelas crianças sobre os jogos, as brincadeiras e as
danças;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de criação, transformação e organização das atividades;
• de como a criança participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, envolvimento e o prazer que tem
em participar; de como a

• Participação em situações de brincadeiras favorecendo a valorização de cada
prática como momento de convivência
em grupo.

•

• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
•

•

•
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todas as crianças possam vivenciar e que todos tenham a oportunidade de ensinar.
Habilidade pode ser contextualizada comparando os movimentos
das atividades com situações do
dia a dia dos alunos, como a necessidade da força muscular ao
carregar uma sacola, subir escadas ou subir em uma árvore.
Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das brincadeiras
pelos colegas, bem como o relato
de como foram as práticas, o que
fizeram, como as realizaram.
Rodas de conversa em que as crianças devam manifestar opiniões,
por exemplo, sobre determinada
brincadeira apresentada pelo colega, expondo se a conheciam (em
caso afirmativo) ou como a compreenderam a partir da explicação
Observação: o aumento do critério
de complexidade durante os anos
pode ser estabelecido partindo de
aprendizagens das modalidades
dos esportes de marca e precisão
que exigem movimentos mais simples, como a corrida e o lançamento em um alvo estático, para
modalidades com movimentos
mais complexos, como as provas
de arremesso com giro, revezamento e com alvos que exijam
mais habilidades motoras para a
precisão.

criança se expressa oralmente explicando a brincadeira nas rodas de conversa
e durante a atividade.

12. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GINÁSTICA – 2º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e usufruir de
diferentes manifestações populares e folclóricas da cultura corporal presentes no cotidiano, por exemplo: elementos básicos das ginásticas nos jogos e
brincadeiras, brincadeiras cantadas, danças
simples ou adaptadas.

• Escuta ativa da explicação da atividade
de jogo, brincadeira, dança, envolvendo
elementos básicos das ginásticas (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais).
• Experimentação, fruição e identificação
de diferentes elementos básicos da ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais)
e da ginástica geral, de forma individual
e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança.
• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.
• Participação e execução de diferentes
elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, favorecendo a ampliação
do repertório motor e a valorização de
cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
• Conversa sobre as práticas da ginástica
e da ginástica geral, da cultura corporal
vivenciadas cotidianamente.
• Compreensão e apreciação do que é
considerado “popular” e “folclórico”.

• Identificação dos diferentes elementos básicos da ginástica
como: habilidades motoras, que
são todos os movimentos que
aprendemos e que são incorporados ao nosso acervo motor e podem ser utilizados em tarefas
cada vez mais específicas.
• Roda de conversa sobre o que o
aluno deve observar e quais procedimentos adota para conseguir realizar os movimentos ginásticos de
forma segura, como, por exemplo,
realizar uma cambalhota com a
ajuda do amigo ou providenciar
um material, como um colchão,
para amenizar a queda durante
um salto.
• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como o relato de como foram as
práticas, o que fizeram e como as
realizaram.
• Rodas de conversa onde as crianças tenham que manifestar opiniões, por exemplo, sobre determinado movimento, expondo como a
atividade aconteceu e sugerindo
modificações para torná-la mais
desafiadora.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades propostas na
coluna anterior;
• de como a criança participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como a criança se expressa oralmente nas rodas
de conversa e nas diferentes
situações cotidianas, emitindo opiniões sobre as atividades, expressando seu sentimentos e afetos, bem como
suas dificuldades e a forma
de lidar com elas.

• Ginástica geral elementos presentes no
cotidiano;
• Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar;
• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos;

• Elementos da ginástica nos jogos da cultura indígenas;
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Formas de avaliação
adequadas

• Fortalecimento do patrimônio cultural
material e imaterial dos povos indígena
local e nacional, assegurando o respeito
às especificidades culturais de cada
povo.

• Organizar autonomamente situações de movimentos das ginásticas, identificando as
potencialidades e os limites do corpo, compreendendo a função
das regras e demonstrando empenho em
cumpri-las.

• Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação do aluno como elemento integrante dos resultados obtidos
no trabalho coletivo.
• Disponibilidade para aceitar as regras e
combinados usando movimentos das ginásticas como elementos organizadores
da prática.
• Realização de planejamentos, utilizando
estratégias para a execução de

• Ginástica geral e função das regras;
• Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar;
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• Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e as dificuldades encontradas.
• Situações em que as crianças possam apreciar por intermédio das
brincadeiras e danças que estejam sendo produzidas pelos grupos de sua classe ou de outras
classes.
• Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações folclóricas, diferenciando-as de outras não folclóricas, estimulando a
pesquisa sobre as origens, costumes e contextos de criação das diferentes práticas.
• Pesquisas, registros e apresentações das brincadeiras e jogos Indígenas, relacionando-as com os
movimentos realizados nas ginásticas.
• Momentos de apreciação das brincadeiras Indígenas através de: documentário, filmes, registro fotográfico, depoimentos ou exibições,
conforme a realidade local.
• Pesquisa em dupla ou individual
considerando que existem elementos básicos da ginástica que
fazem parte do universo dos alunos, pois correr, saltar, manipular
objetos, rolar, equilibrar-se são habilidades motoras presentes tanto
nas ginásticas como em outras
práticas das quais participam,
como nos jogos e brincadeiras.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades propostas na
coluna anterior;
• de como a criança procede
nessas diferentes situações
cotidianas;
• da evolução no cumprimento
das regras, da dinâmica coletiva e das participações individuais;

diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica geral.
• Participação em situações práticas de ginástica e ginástica geral conhecida, buscando a organização e manutenção do
desenvolvimento das atividades, prescindindo da mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Preocupação em cuidar dos materiais
utilizados nas diferentes práticas.

• Situações que favoreça a interação entre aluno/professor/aluno,
na medida em que se depara com
alguma dificuldade durante a prática, compartilhar com os colegas
e o professor, que analisa e propõe soluções para que as dificuldades sejam superadas na realização da atividade.
• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a verbalização das crianças sobre
como se perceberam na atividade
e a participação do grupo.
• Situações de vivência com movimentos ginásticos simples em que
predominem muitas ações, favorecendo assim a compreensão das
regras e sua valorização como organizadora da atividade.
• Rodas de levantamento dos movimentos conhecidos com a explicitação das regras e materiais para
sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas com a organização dos alunos.
• Rodas de conversa onde as crianças tenham que manifestar opiniões sobre as regras das brincadeiras, expondo como a atividade
aconteceu em relação às regras e
combinados, enfatizando a reflexão do quanto conseguiram cumprir.
• Situações de movimentos e atividades vivenciadas durante a aula,
estimulando que reflitam sobre o
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• registro sobre os jogos e as
alterações nas regras, explicitando evolução da complexidade.

•

•

• Criar e recriar circuitos
de atividades que mobilizem o desenvolvimento das habilidades
motoras envolvidas nas
ginásticas, tendo como
referência o conhecimento de suas possibilidades e limitações, assim como as dos seus
colegas.

• Participação em atividades corporais desafiadoras com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades propostas
em aulas cotidianas de aprendizagem
corporal em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas com o auxílio do professor.
• Participação em ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do
corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
• Produção de circuitos de ginásticas considerando os limites individuais e as possibilidades de movimentos dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
circuitos de ginásticas, a partir de modelos (aula historiada, desenhos, fotos e

• Ginástica geral e habilidades motoras;

•

•
•
•
•

• Circuitos de ginásticas
considerando riscos e
acidentes;
• Ginástica geral em circuitos individuais e coletivos;
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•

aumento das dificuldades a partir
da alteração de algumas regras,
tendo como referência o movimento original.
Propor a análise dos movimentos
realizados para se identificar os
elementos das ginásticas como:
correr, saltar, manipular objetos,
rolar, equilibrar-se, deixando claro
que esses movimentos são habilidades motoras presentes nas ginásticas
Registro das regras de jogos, refletindo coletivamente sobre o grau
de dificuldade, considerando o
quê e por quê se torna mais fácil,
mais difícil, menos ou mais desafiador
Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus, colchonete etc.
que:
Estimulem o desenvolvimento dos
padrões motores de estabilização,
manipulação e locomoção;
Mobilizem o jogo simbólico;
Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade.
Circuitos/percursos a partir de histórias, fotos e desenhos, montagem de pequenas maquetes de
papel, massinha, madeira, que
possam estimular a criação e
adaptação do circuito utilizando os
materiais presentes na escola,
como bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus etc.
Situações de desafios corporais
combinando ou sequenciando

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
desafio;
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
segurança da atividade;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• das adaptações e transferências entre imagem, história
ou maquete para a criação
do circuito;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades.

maquetes de dobradura e massinha) utilizando materiais diversos.
• Planejamento e montagem de circuito
de práticas corporais considerando os
riscos e possibilidades de acidentes.

• Criar e recriar jogos,
brincadeiras, movimentos acrobáticos, danças
simples e adaptadas a
partir dos elementos
básicos da ginástica e
da ginástica geral, considerando suas habilidades e as habilidades
do seu grupo, bem
como, participar e apreciar as brincadeiras

• Participação em atividades de criação e
transformação tendo como referência os
elementos básicos da ginástica e da ginástica geral pelo grupo;
• Descrição, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as características dos elementos
básicos da ginástica e da ginástica geral,
identificando a presença desses elementos em distintas práticas corporais.

• Ginástica e ginástica
geral;

• Participação em atividades de criação e
transformação envolvendo os elementos

• Ginástica geral - elementos
básicos:
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diferentes movimentos que favoreçam avaliar o desempenho e a
evolução: salto em altura, salto em
extensão, pular corda e correr, subir em árvore e balançar em uma
corda, arremessar o mais longe,
desviar, acertar um alvo, correr e
esquivar-se, pendurar, saltar e rolar, correr conduzindo uma bola
(com os pés, com as mãos, quicando, rolando, etc.).
• Observação: é importante que o
professor atue preventivamente,
antecipando os riscos da atividade
e, nestas situações, participe das
decisões de montagem opinando
e ampliando as condições de segurança;
Uma possibilidade de organização
da habilidade por anos consiste
em considerar como critério a
complexidade de solicitação das
habilidades motoras, iniciando
com as mais simples, de acordo
com as características dos alunos,
para as mais complexas.
• Situações de vivência de danças,
jogos, movimentos acrobáticos e
brincadeiras conhecidas que: estimulem a prática de construir pequenas variações; permitam à criança manifestar suas dificuldades
e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas; incentivem a criança a planejar e experimentar a
inclusão de outros movimentos,
gestos, regras e materiais; solicitem que a criança atue na

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criadas pelos alunos;
das adaptações realizadas
pelas crianças sobre os jogos, as brincadeiras e as
danças;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de criação, transformação e organização das atividades;

criadas e ensinadas pelos colegas.
•
•

•

•

básicos da ginástica e da ginástica geral
com disponibilidade para expressar suas
dificuldades, bem como para escutar as
dos seus colegas;
Escuta atenta da fala dos colegas;
Disponibilidade para participar das brincadeiras acompanhando a explicação
dos colegas e identificando os momentos de falar e de escutar o outro;
Participação em situações de brincadeiras favorecendo a valorização das práticas corporais como momento de convivência em grupo;
Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

andar, correr, saltar.
Girar, rolar, equilibrar,
balançar, escalar;
• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos;

•

•

•

•
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montagem e desmontagem das
atividades.
Importante que se proponha práticas nas quais os alunos identifiquem a ação das regiões corporais
e as suas possibilidades de movimentos, como: movimentar-se utilizando as mãos, os pés, os braços, o tronco, a cabeça e o pescoço durante a prática das ginásticas, assim como outros movimentos que os alunos realizam no seu
dia a dia.
Organização de um ‘cronograma’
de apresentação de brincadeiras
ensinadas pelos alunos, em que
todas as crianças possam vivenciar e que todos tenham a oportunidade de ensinar.
Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das brincadeiras
pelos colegas, bem como o relato
de como foram as práticas, o que
fizeram, como as realizaram.
Rodas de conversa em que as crianças devam manifestar opiniões,
por exemplo, sobre determinada
brincadeira apresentada pelo colega, expondo se a conheciam (em
caso afirmativo) ou como a compreenderam a partir da explicação.

• de como a criança participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, envolvimento e o prazer que tem
em participar;
• de como a criança se expressa oralmente explicando
a brincadeira nas rodas de
conversa e durante a atividade.

13. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – DANÇAS – 2º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e usufruir de
diferentes manifestações populares e folclóricas da cultura corporal presentes no cotidiano, por exemplo: jogos
e brincadeiras, brincadeiras cantadas, danças simples ou adaptadas.

• Escuta ativa da explicação da atividade
de jogo, brincadeira, dança.

• Apresentações que envolvam as
atividades rítmicas, bem como o
relato de como as realizaram.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades propostas na
coluna anterior;
• de como a criança participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como a criança se expressa oralmente nas rodas
de conversa e nas diferentes
situações cotidianas, emitindo opiniões sobre as atividades, expressando seu sentimentos e afetos, bem como
suas dificuldades e a forma
de lidar com elas.

• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.

• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional;

• Rodas de conversa em que as crianças tenham que manifestar opiniões, por exemplo, sobre determinado gesto, expondo como a atividade aconteceu e sugerindo modificações para torná-la mais desafiadora.

• Experimentação e fruição das diferentes
danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.

• Dispondo de situações em que o
aluno utilize diferentes gestos
para marcar o ritmo, como palmas,
sapateados, percussão corporal
ou em latas, baldes ou bastões
contra o chão, utilizando seu repertório corporal para o improviso
e a criação

• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
• Conversa sobre os movimentos rítmicos
da cultura corporal vivencia cotidianamente.
• Compreensão e apreciação do que é
considerado “popular” e “folclórico”.

• Danças folclóricas regionais;

• Fortalecimento do patrimônio cultural
material e imaterial dos povos indígena
local e nacional, assegurando o respeito
às especificidades culturais de cada
povo.

• Danças populares;

• Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e as dificuldades encontradas.
• Situações em que as crianças possam apreciar danças que estejam
sendo produzidas pelos grupos de
sua classe ou de outras classes.
• Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações folclóricas, diferenciando-as de
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Formas de avaliação
adequadas

outras não folclóricas, estimulando a pesquisa sobre as origens,
costumes e contextos de criação
das diferentes práticas.
• Pesquisas, registros e apresentações das danças Indígenas.
• Momentos de apreciação das danças Indígenas através de: documentário, filmes, registro fotográfico, depoimentos ou exibições,
conforme a realidade local.
• Organizar autonomamente alguns movimentos de danças do
contexto e regional com
regras mais elaboradas, compreendendo a
função das regras e demonstrando empenho
em cumpri-las.

• Identificação dos elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças
do contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações
de diferentes culturas.
• Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação do aluno como elemento integrante dos resultados obtidos
no trabalho coletivo.

• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional;

• Disponibilidade para aceitar as regras e
combinados das danças como elementos organizadores da prática.
• Participação em situações de danças conhecidos pelos alunos buscando a organização e manutenção do desenvolvimento das atividades, prescindindo da
mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.

• Danças folclóricas regionais;
• Danças populares;
• Danças e suas regras;
• Valores e atitudes;

• Preocupação em cuidar dos materiais
utilizados nas diferentes práticas.
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• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a verbalização das crianças sobre
como se perceberam na atividade
e a participação do grupo.
• Apresentações de danças com regras simples, favorecendo assim a
compreensão das regras e sua valorização como organizadora da
atividade.
• Planejamento para a escolha de
danças conhecidas pelos alunos,
com a explicitação das regras e
materiais para sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas com a organização dos alunos.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre as regras das danças, expondo como a atividade aconteceu em relação às regras e combinados, enfatizando a reflexão do
quanto conseguiram cumprir.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas atividades propostas na
coluna anterior;
• de como a criança procede
nessas diferentes situações
cotidianas;
• da evolução no cumprimento
das regras, da dinâmica coletiva e das participações individuais;
• registro sobre os jogos e as
alterações nas regras, explicitando evolução da complexidade.

• Momentos em que as crianças tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante as
danças e atividades, estimulando
que reflitam sobre o aumento das
dificuldades a partir da alteração
de algumas regras, tendo como referência a coreografia original.
• Registro dos movimentos rítmicos,
refletindo coletivamente sobre o
grau de dificuldade, considerando
o quê e por que se torna mais fácil,
mais difícil, menos ou mais desafiador.
• Criar e recriar circuitos
com movimentos constitutivos das práticas
corporais (danças, jogos e brincadeiras) que
mobilizem o desenvolvimento das habilidades
motoras, tendo como
referência o conhecimento de suas possibilidades e limitações, assim como as dos seus
colegas.

• Participação em atividades corporais desafiadoras com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).

• Danças folclóricas regionais:
diferentes
percepções de ritmo;

• Participação em atividades propostas
em aulas cotidianas de aprendizagem
corporal em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas (com o auxílio do professor).

• Danças populares;

• Produção de circuitos a partir de movimentos constitutivos das práticas corporais (danças, jogos e brincadeiras) considerando as capacidades físicas individuais e as possibilidades dos colegas.

• Brincadeiras cantadas
e cantigas de roda;
• Circuitos com elementos da dança;

• Participação em atividades de criação de
circuitos a partir de práticas corporais
(danças, jogos e brincadeiras) com modelos (aula historiada, desenhos, fotos e
maquetes de dobradura e massinha) utilizando materiais diversos.
• Planejamento e montagem de circuito
com
movimentos
de
danças
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• Momento de reflexão a cercado reconhecimento e respeito às diferenças de desempenho evidenciadas nas experimentações, possibilitando a aprendizagem de importantes aspectos relacionados ao
movimento:
• Habilidades motoras: são todos os
movimentos que aprendemos e
que são incorporados e podem ser
utilizados em tarefas cada vez
mais específicas, que, nas danças,
estão presentes em um de seus
elementos constitutivos: os gestos;
• Capacidades físicas: são características que nossos movimentos
apresentam e que podem ser aprimorados como o equilíbrio, a flexibilidade e a coordenação motora.
• Situações didáticas onde os alunos experimentem e identifiquem
quais são as habilidades motoras
necessárias para a prática das
danças.

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
desafio;
• da evolução dos circuitos e
percursos quanto ao grau de
segurança da atividade;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• das adaptações e transferências entre imagem, história
ou maquete para a criação
do circuito;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades.

considerando os riscos e possibilidades
de acidentes.

• Criar e recriar jogos,
brincadeiras, brincadeiras cantadas, danças

• Participação em atividades de criação e
transformação, tendo como referência

• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
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• Em roda de conversa com os alunos situar o foco na ampliação de
aprendizagens de movimentos, e
não na execução da técnica da
dança em si.
• Planejamento com foco em aprendizagens nas quais os alunos utilizem os movimentos da dança para
conhecer-se, relacionar-se com os
outros e explorar os espaços.
• Circuitos/apresentações a partir
de montagem de estações com
movimentos diversos, que possam
estimular a criação e adaptação
de pequenas coreografias utilizando os materiais presentes na
escola, como, cordas, aros bambolês, caixa de som etc.
• Situações de desafios corporais
combinando ou sequenciando diferentes movimentos que favoreçam avaliar o desempenho e a
evolução:
• Do ritmo, que é um elemento constituinte das danças, outras capacidades, como a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade a flexibilidade, entre outras, estão presentes nessa prática.
• Observação: é importante que o
professor atue preventivamente,
antecipando os riscos da atividade
e, nestas situações, participe das
decisões de montagem opinando
e ampliando as condições de segurança.
• Situações de vivência de danças,
conhecidas que:

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criadas pelos alunos;

simples e adaptadas
considerando suas habilidades e as habilidades do seu grupo, bem
como, participar e apreciar as brincadeiras criadas e ensinadas pelos
colegas.

as práticas dançantes desenvolvidas
pelo grupo.

com os diferentes tipos de danças;

• Participação em atividades de criação e
transformação envolvendo as danças
com disponibilidade para expressar suas
dificuldades, bem como para respeitar
as dos seus colegas.

• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional;
• Danças populares;

• Escuta atenta da fala dos colegas;
• Disponibilidade para participar dos momentos de danças acompanhando a explicação dos colegas e identificando os
momentos de falar e de escutar o outro.
• Participação em situações de movimentos rítmicos favorecendo a valorização
de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
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• Estimulem a prática de construir
pequenas variações;
• Permitam ao aluno manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
• Incentivem o aluno a planejar e experimentar a inclusão de outros
movimentos, gestos, regras e materiais;
• Solicitem que o aluno atue na
montagem e desmontagem das
atividades.
• Organização de um ‘cronograma’
de apresentação de danças ensinadas pelos alunos, em que todas
as crianças possam vivenciar e
que todos tenham a oportunidade
de ensinar.
• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das danças pelos
colegas, bem como o relato de
como foram as práticas, o que fizeram, como as realizaram.
• Rodas de conversa em que os alunos devam manifestar opiniões,
por exemplo, sobre determinado
movimento feito pelo colega, expondo se o conheciam (em caso
afirmativo) ou como o compreenderam a partir da explicação.

• das adaptações realizadas
pelas crianças sobre os jogos, as brincadeiras e as
danças;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de criação, transformação e organização das atividades;
• de como a criança participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, envolvimento e o prazer que tem
em participar;
• de como a criança se expressa oralmente explicando
a brincadeira nas rodas de
conversa e durante a atividade.

14. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – BRINCADEIRAS E JOGOS – 3º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Valorizar a ampliação
do conhecimento sobre
diferentes manifestações de cultura corporal, a fim de melhor
apreciá-las e desfrutálas, (Brincadeiras e jogos populares do Brasil
e do mundo, incluindo
aquelas de matriz indígena e africana).

• Escuta ativa da explicação sobre diferentes práticas da cultura corporal.

• Momento de estudo em grupo das
práticas corporais que estabeleça
relações com outros componentes, (História, Geografia, Arte e outras) por meio de experiências de
leituras que deem suporte para
aprendizagens sobre como o povoamento e a formação das culturas
das diversas regiões do país influenciaram as práticas dos jogos e
brincadeiras do Brasil de matriz indígena e africana.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos do
grupo;
• da escolha das atividades,
da valorização da cultura e
forma como os alunos se envolvem;
• de como o aluno compreende, valoriza e participa das
atividades folclóricas.

• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.
• Experimentação e fruição em brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando
a importância desse patrimônio histórico
cultural.

• Brincadeiras e jogos
populares e tradicionais do Brasil;

• Brincadeiras e jogos
da cultura indígena e
africana e sua ressignificação nas práticas
corporais brasileiras;

• Trabalho em grupo onde os alunos
sejam apresentados a conceitos
sobre patrimônio cultural para que
reconheçam e valorizem as aprendizagens sobre os jogos e brincadeiras que não fazem parte do seu
cotidiano.

• Participação em situações de jogos, brincadeiras incluindo aquelas de matriz indígena e africana, favorecendo a ampliação do repertório motor e a valorização
de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Interesse e empenho para manifestar e
ouvir manifestações de sentimentos,
ideias e opiniões, antes, durante e após
as atividades.

• Atividades práticas que estimulem
a coordenação entre a visão e o
movimento. Essa atividade viso
motora facilita a aprendizagem intelectual. Exemplo de atividades
do domínio visual: Jogo do bate-rebate com a bola.

• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal vivenciadas cotidianamente,
ampliando-a com as que têm acesso
através da mídia.

• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como relato de como foram as
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Formas de avaliação
adequadas

brincadeiras e jogos, o que fizeram, como as realizaram.
• Rodas de conversa onde as crianças tenham que manifestar opiniões, por exemplo, sobre determinada brincadeira ou jogo expondo
como a atividade aconteceu e sugerindo modificações para diferentes objetivos, como: torná-lo mais
fácil favorecendo a participação
de todos; torná-lo mais desafiador
favorecendo o desenvolvimento
de novas estratégias; torná-lo
mais cooperativo; torná-lo mais
imprevisível.

• Explicar e demonstrar
as brincadeiras, jogos e
atividades aprendidas
em contexto extraescolar, incluindo aquelas

• Escuta atenta da fala dos colegas.
• Disponibilidade para participar, acompanhando a explicação dos colegas e identificando momentos de falar e escutar o
outro.

• Brincadeiras e jogos
envolvendo movimentos básicos;
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• Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e dificuldades encontradas.
• Situações em que as crianças possam apreciar jogos, brincadeiras e
danças que estejam sendo produzidos pelos grupos de sua classe
ou de outras classes.
• Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações folclóricas compreendendo as origens, costumes e contextos de criação das diferentes práticas.
• Pesquisas e apresentações em
grupo ou em duplas, das brincadeiras do Brasil de matriz indígena
e africana, como africanas: Gutera
Uriziga,
Terra-mar,
Kudoda,

Observação, registro e análise:
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão
da
atividade,

de matriz indígena e
africana, participando e
apreciando também as
trazidas pelos colegas.

• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Brincadeiras e jogos
populares e tradicionais do Brasil;

• Planejamento e utilização de estratégias
para possibilitar a participação segura
de todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana

• Brincadeiras e jogos
da cultura indígena e
africana e sua ressignificação nas práticas
corporais brasileiras;

• Participação em situações de jogos e
brincadeiras, incluindo aquelas de matriz indígena e africana, favorecendo a
valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.

•
•
•

•
•

• Organizar autonomamente alguns jogos,
brincadeiras ou outras
atividades corporais, incluindo aquelas de matriz indígena e africana,
com regras mais elaboradas, compreendendo
sua função e demonstrando capacidade para
cumpri-las, bem como
sugerir novas e ou pequenas alterações nas
regras para tornar a atividade mais complexa
e desafiadora.

• Disponibilidade para aceitar regras combinados mais elaborados dos jogos e
brincadeiras como elementos organizadores da prática.

• Brincadeiras e jogos
populares e tradicionais do Brasil;

• Participação em situações de jogos e
brincadeiras, incorporando o processo
de organização e manutenção da atividade, dispensando a mediação do professor.

Labirinto, Katopi e etc. Brincadeiras indígenas como: pião, pernade –pau, peteca, bola de gude,
cama de gato, cabo de guerra entre outras.
Situações de vivência de brincadeiras e jogos conhecidas que:
Estimulem a prática de construir
pequenas variações;
Permitam à criança manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
Possibilitem planejar e experimentar a inclusão de outros movimentos, gestos, regras e materiais;
Incentivem a criança a atuar na organização, montagem e desmontagem das atividades.

• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a fala
das crianças sobre como se perceberam na atividade e a participação do grupo.
• Situações de vivência de jogos
com regras mais complexas em
que predominem muitas ações, favorecendo a compreensão das regras e sua valorização como organizadora da atividade.

• Disponibilidade para refletir sobre os jogos e brincadeiras alterando-os em sua
complexidade.

• Jogos e brincadeiras com regras e
exigências motoras mais simples
para as mais complexas.
• Gincanas sobre os jogos e brincadeiras que se manifestam de
modo semelhante na maneira de
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•

•

•
•
•

envolvimento e o prazer que
tem em participar;
de como o aluno se expressa
oralmente explicando a brincadeira nas rodas de conversa e durante a atividade;
de como o grupo manifesta
apreço pelo momento de
aprender com o outro, observando:
a disponibilidade para escutar e participar do que o outro
ensina;
a disponibilidade de trazer e
comunicar as brincadeiras
para o grupo;
a evolução do trabalho.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno procede nas
diferentes situações cotidianas, considerando seu processo de evolução;
• sobre a evolução do aluno no
cumprimento das regras, a
dinâmica coletiva e as participações individuais;
• sobre os jogos e suas alterações nas regras, explicitando
evolução da complexidade.

jogar em diferentes locais, mas
que possuem nomes e movimentos adaptados à cultura local.
• Levantamento de jogos conhecidos na localidade com a explicitação das regras e materiais para
sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas com a organização dos alunos.
• Rodas de conversa onde as crianças tenham que manifestar opiniões sobre os jogos, expondo como
a atividade aconteceu em relação
às regras e combinados, enfatizando a reflexão do quanto conseguiram cumprir.
• Situações em que as crianças tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante os
jogos e atividades, estimulando
que reflitam sobre o aumento de
dificuldade a partir da alteração de
algumas regras, tendo como referência o jogo inicial.
• Registro das regras de jogos, refletindo coletivamente sobre o grau
de dificuldade, considerando o
quê e por que se torna mais fácil,
mais difícil, menos ou mais desafiador.
• Criar e recriar jogos,
brincadeiras, brincadeiras cantadas, danças
simples e adaptadas
tendo como referência
o conhecimento de

• Participação em atividades de criação e,
transformação tendo como referência os
jogos e danças conhecidas pelo grupo;
• Participação em atividades de criação e
transformação envolvendo os jogos,
danças
e
brincadeiras,
com

• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do
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• Situações de vivência de danças,
jogos e brincadeiras conhecidas
que:
• Estimulem a prática de construir
pequenas variações;

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criados pelos alunos;
• das adaptações realizadas
pelos alunos sobre os jogos,
as brincadeiras e as danças;

suas possibilidades e limitações, assim como
as dos seus colegas.

disponibilidade para expressar suas dificuldades, bem como para escutar as dos
seus colegas.

contexto comunitário
e regional;
• Brincadeiras e jogos e
as modificações provocadas a partir de
sua pratica no contexto comunitário, regional e nacional;
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• Permitam à criança manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
• Possibilitem planejar e experimentar a inclusão de outros movimentos, gestos, regras e materiais;
• Incentivem a criança a atuar na organização, montagem e desmontagem das atividades.

• do envolvimento da do aluno
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de criação, transformação e organização das atividades.

15. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ESPORTES – 3º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Valorizar a ampliação
do conhecimento sobre
diferentes manifestações de cultura corporal a fim de melhor
apreciá-las e desfrutálas, (Brincadeiras, jogos
/esportes populares do
Brasil e do mundo).

• Escuta ativa da explicação sobre diferentes práticas esportivas da cultura corporal.
• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.
• Discriminação dos conceitos de jogo e
esporte, identificando as características
que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional
e comunitária/lazer).
• Participação em situações de jogos/esportes populares regionais e do Brasil,
favorecendo a ampliação do repertório
motor e a valorização de cada prática
como momento de convivência em
grupo.
• Interesse e empenho para manifestar e
ouvir manifestações de sentimentos,
ideias e opiniões, antes, durante e após
as atividades.
• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal vivenciadas cotidianamente,
ampliando-a com as que têm acesso
através da mídia.

• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como relato de como foram as práticas, o que fizeram, como as realizaram.
• Rodas de conversa onde as crianças tenham que manifestar opiniões, por exemplo, sobre determinado esporte expondo como a atividade aconteceu e sugerindo modificações para diferentes objetivos, como: torná-lo mais fácil favorecendo a participação de todos,
torná-lo mais desafiador favorecendo o desenvolvimento de novas estratégias; torná-lo mais cooperativo; torná-lo mais imprevisível.
• Situações em que os alunos possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e dificuldades encontradas.
• Situações em que os alunos possam apreciar jogos (pré-desportivos) e brincadeiras que estejam
sendo produzidos pelos grupos de
sua classe ou de outras classes.
• Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações folclóricas
compreendendo
as

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos do
grupo;
• da escolha das atividades,
da valorização da cultura e
forma como os alunos se envolvem;
• de como o aluno compreende, valoriza e participa das
atividades folclóricas.

• Conceito de esporte,
jogo e lazer;
• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;
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Formas de avaliação
adequadas

• Explicar e demonstrar
os jogos e esportes
aprendidos em contexto extraescolar, participando e apreciando
também as trazidas pelos colegas.

• Organizar autonomamente algumas práticas esportivas ou outras atividades corporais com regras mais

• Escuta atenta da fala dos colegas.
• Disponibilidade para participar, acompanhando a explicação dos colegas e identificando momentos de falar e escutar o
outro.
• Experimentação e fruição de diversos tipos de esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão, identificando
seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas
para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
• Experimentação de movimentos do préatletismo, vivenciando atividades que
contemplem os gestos motores básicos
do ser humano, como correr, saltar, lançar e arremessar entre outros.
• Participação em situações de jogos/esportes populares locais, regionais e nacional, favorecendo a ampliação do repertório motor e a valorização de cada prática como momento de convivência em
grupo.

• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;

• Participação em práticas esportivas coletivas e individuais ajustadas ao grupo.
• Disponibilidade para aceitar regras combinados mais elaborados dos esportes
como elementos organizadores da prática.

• As dimensões do esporte;

•
•
•

•
•

• Esportes populares regionais e nacional;
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•

•

origens, costumes e contextos de
criação das diferentes práticas.
Situações de vivência de danças,
jogos e brincadeiras conhecidas
que:
Estimulem a prática de construir
pequenas variações;
Permitam ao aluno manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
Possibilitem planejar e experimentar a inclusão de outros movimentos, gestos, regras e materiais;
Incentivem o aluno a atuar na organização, montagem e desmontagem das atividades.
Planejamento de momentos do
pré-atletismo, vivenciando atividades que contemplem os gestos
motores básicos do ser humano
classificados em:
- Corridas: de curta distância e
longa distância, além de provas de
revezamento e com obstáculos e
da marcha atlética;
- Saltos: de altura, em distância e
triplo;
- Lançamentos e Arremessos: podem ser de dardo, disco, martelo e
de peso.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a fala
dos alunos sobre como se perceberam na atividade e a participação do grupo.

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criados pelos alunos;
• das adaptações realizadas
pelos alunos sobre os jogos,
as brincadeiras e as danças;
• do envolvimento os alunos
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de criação, transformação e organização das atividades.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno procede nas
diferentes
situações

elaboradas, compreendendo sua função e demonstrando
capacidade para cumpri-las,
bem como sugerir novas e ou pequenas alterações nas regras para
tornar a atividade mais
complexa e desafiadora.

• Participação em práticas esportivas, incorporando o processo de organização e
manutenção da atividade, com a mediação do professor através da observação.
• Diferenciação e conceitualização de jogo
e esporte, identificando as características que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).
• Disponibilidade para refletir sobre as características das práticas esportivas na
contemporaneidade, compreendendo as
manifestações nas suas complexidades
(profissional e comunitária/lazer).
• Envolvimento e responsabilidade pelo
cuidado com os materiais utilizados nas
diferentes práticas.

• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;

• Criar e recriar práticas
esportivas adaptadas
tendo como referência
o conhecimento de
suas possibilidades e limitações, assim como
as dos seus colegas.

• Participação em atividades de criação e,
transformação tendo como referência os
esportes conhecidos pelo grupo;
• Participação em atividades de criação e
transformação envolvendo as práticas
esportivas, com disponibilidade para expressar suas dificuldades, bem como
para escutar as dos seus colegas.

• Normas de convivência;
• Esportes do cotidiano;
• Esporte e inclusão;
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• Situações de vivência de jogos
com regras mais complexas em
que predominem muitas ações, favorecendo a compreensão das regras e sua valorização como organizadora da atividade;
• Levantamento dos movimentos rítmicos conhecidos pelos alunos
com a explicitação das regras e
materiais para sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
rítmicas mais conhecidas com a
organização dos alunos.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que expor opiniões sobre
as manifestações das danças, expondo como a atividade aconteceu em relação às regras e combinados, enfatizando a reflexão do
quanto conseguiram cumprir.
• Situações em que os alunos tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante as
danças e atividades, estimulando
que reflitam sobre o aumento de
dificuldade a partir da alteração de
algumas regras, tendo como referência o ritmo original.
• Situações de vivência de danças,
conhecidas que:
• Estimulem a prática de construir
pequenas variações nas coreografias escolhidas;
• Permitam ao aluno manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e decisões coletivas;

cotidianas,
considerando
seu processo de evolução;
• sobre a evolução do aluno no
cumprimento das regras, a
dinâmica coletiva e as participações individuais;
• sobre os jogos e suas alterações nas regras, explicitando
evolução da complexidade.

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criados pelos alunos;
• das adaptações realizadas
pelas crianças sobre os jogos, as brincadeiras e as
danças;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de

• Possibilitem planejar e experimentar a inclusão de outros movimentos, gestos, regras e materiais;
• Incentivem o aluno a atuar na organização, montagem e desmontagem das atividades.
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criação, transformação e organização das atividades.

16. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GINÁSTICA – 3º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Valorizar a ampliação
do conhecimento sobre
diferentes manifestações de cultura corporal a fim de melhor
apreciá-las e desfrutálas, (Brincadeiras, jogos
/esportes, ginásticas
populares do Brasil e
do mundo).

• Escuta ativa da explicação sobre diferentes práticas dos movimentos de ginástica da cultura corporal.
• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.
• Experimentação e fruição, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos,
giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais), propondo coreografias com
diferentes temas do cotidiano.
• Participação em situações de planejamentos, utilizando estratégias para resolver desafios na execução de movimentos básicos da ginástica geral, favorecendo a ampliação do repertório motor
e a valorização de cada prática como
momento de convivência em grupo.
• Interesse e empenho para manifestar e
ouvir manifestações de sentimentos,
ideias e opiniões, antes, durante e após
as atividades.
• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal vivenciadas cotidianamente,
ampliando-a com as que têm acesso
através da mídia.

• Roteiros de entrevista para serem
aplicados junto aos familiares,
identificando a região onde nasceram e quais as práticas corporais
mais próximas das ginásticas explicitadas nos dias de hoje. Construir mural para a divulgação da
pesquisa.
• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como relato de como foram as práticas, o que fizeram, como as realizaram.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões,
por exemplo: combinações dos
elementos da ginástica geral
(equilíbrios, saltos, giros, rotações,
acrobacias, com e sem materiais).
• Proponha pequenas coreografias
com diferentes temas do cotidiano, oferecendo oportunidade
para os alunos relatarem como a
atividade aconteceu e sugerindo
modificações para diferentes objetivos, como:
• Torná-lo mais fácil favorecendo a
participação de todos;
• Torná-lo mais desafiador favorecendo o desenvolvimento de novas estratégias;

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos do
grupo;
• da escolha das atividades, da
valorização da cultura e
forma como os alunos se envolvem;
• de como o aluno compreende, valoriza e participa das
atividades folclóricas.

• Ginástica geral;
• Ginástica e mídia;
• Ginástica geral –elementos presentes no
cotidiano;

• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos;
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Formas de avaliação
adequadas

• Organizar autonomamente atividades corporais de ginásticas
com regras mais elaboradas, compreendendo
a função das regras e
demonstrando capacidade para cumpri-las,
bem como de sugerir
novas e/ou pequenas
alterações nas regras,
para tornar a atividade
mais complexa e desafiadora.

• Planejamento e utilização de estratégias
para resolver desafios na execução de
elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo
as potencialidades e os limites do corpo
e adotando procedimentos de segurança.
• Participação em práticas coletivas ajustadas ao grupo.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados das atividades corporais como elementos organizadores da prática.
• Participação em atividades práticas de
ginásticas, incorporando o processo de
organização e manutenção da atividade,
dispensando a mediação do professor.

• Ginástica geral – elementos presentes no
cotidiano;
• Ginástica geral - elementos básicos.

• Vivencias de grupo em
coreografias;
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• Torná-lo mais cooperativo;
• Torná-lo mais imprevisível.
• Situações em que os alunos possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e dificuldades encontradas.
• Situações em que os alunos possam apreciar execução de movimentos básicos da ginástica geral
que estejam sendo produzidos pelos grupos de sua classe ou de outras classes.
• Situações em que os alunos possam comparar diferentes manifestações folclóricas da cultura local
com os movimentos contemporâneos das ginásticas, compreendendo as origens, costumes e contextos de criação das diferentes
práticas.
• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a fala
dos alunos sobre como se perceberam na atividade e a participação do grupo.
• Execuções de elementos básicos
das apresentações coletivas de ginástica geral (equilíbrios, saltos,
giros, rotações, acrobacias, com e
sem materiais), reconhecendo as
potencialidades e os limites do
corpo e adotando procedimentos
de segurança.
• Levantamento através de pesquisa e registro em cartaz, dos elementos das ginásticas conhecidos
pelos alunos, com a explicitação

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno procede nas
diferentes situações cotidianas, considerando seu processo de evolução;
• sobre a evolução do aluno no
cumprimento das regras, a
dinâmica coletiva e as participações individuais;
• Sobre os jogos e suas alterações nas regras, explicitando
evolução da complexidade.

• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre as atividades alterando-as em sua complexidade.
• Envolvimento e responsabilidade pelo
cuidado com os materiais utilizados nas
diferentes práticas.

•
•

•

•

• Enfrentar desafios corporais individualmente,
utilizando habilidades
motoras mais refinadas
e complexas da ginástica geral tendo como
referência o esforço
pessoal, avaliando o
próprio desempenho e

• Interesse e empenho em participar de
atividades corporais desafiadoras, buscando o melhor desempenho possível.
• Participação em atividades propostas
em aulas cotidianas da ginástica geral
em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas (com
o auxílio do professor).
• Produção de circuitos dos elementos ginásticos considerando as possibilidades

• Elementos combinatórios da ginástica;
• Ginástica geral em circuitos individuais e coletivos;
• Circuitos de ginásticas
considerando riscos e
acidentes;
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•

•
•

das regras básicas e materiais
(fita, massa, bambolê, bastões e
outros) necessários para a realização.
Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas com a organização dos alunos.
Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre os jogos, expondo como a
atividade aconteceu em relação às
regras e combinados, enfatizando
a reflexão do quanto conseguiram
cumprir.
Rodas de conversa em grupo ou
dupla em que os alunos tenham
que opinar sobre situações concretas vivenciadas durante atividades práticas, estimulando que reflitam sobre o aumento de dificuldade a partir da alteração de algumas regras, tendo como referência elemento (movimento) original.
Registro das regras de jogos, refletindo coletivamente sobre o grau
de dificuldade, considerando o
quê e por que se torna mais fácil,
mais difícil, menos ou mais desafiador.
Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, massa, colchonete,
etc., que:
Estimulem o desenvolvimento dos
padrões motores de estabilização,
manipulação e locomoção;
Mobilizem a prática sobre as dificuldades;

Observação, registro e análise:
• da evolução da criança nos
circuitos, percursos e jogos
de conteste (quanto ao grau
de desafio);
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• do auto avaliação da criança
sobre sua evolução nos jogos

estabelecendo metas
com o auxílio do professor (circuitos, jogos, elementos ginásticos e circenses, brincadeiras).

• Criar e recriar jogos,
brincadeiras, ginásticas, brincadeiras cantadas, danças simples e
adaptadas, tendo como
referência o conhecimento de suas possibilidades e limitações, assim como as dos seus
colegas.

individuais e as possibilidades dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
circuitos dos elementos ginásticos a partir de modelos (aula historiada, desenhos, fotos, maquetes de dobradura e
massinha), utilizando materiais diversos.
• Planejamento da montagem dos circuitos com elementos ginásticos considerando os riscos e possibilidades de acidentes.
• Experimentação e fruição, de forma coletiva, as combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios,
saltos, giros, rotações, acrobacias, com
e sem materiais), propondo coreografias
com diferentes temas do cotidiano.

• Criação e recriação de combinações de
diferentes elementos da ginástica geral
• (Equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo
coreografias com diferentes temas do
cotidiano.
• Participação em atividades de criação e
transformação tendo como referência
elementos da ginástica geral conhecidas
pelo grupo;

• Ginástica geral e habilidades motoras;

• Ginástica geral;
• Circuitos de ginásticas;
• Vivencias de grupo em
coreografias;
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• Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• Estimulem o aluno a enfrentar desafios e a construir uma autoestima positiva.
• Circuitos/percursos a partir de
imagens, fotos e desenhos, montando pequenas narrativas por estações, estimulando a recriação
dos movimentos, utilizando ainda
os materiais presentes na escola
como bancos suecos, cordas, aros
bambolês, massa, colchonete, etc.
• Apresentações de ginásticas de
combinando ou sequenciando diferentes movimentos, como:
• -Salto em altura - Salto em extensão; - Pular corda e correr;
• Subir em arvore e balançar em
uma corda;
• Arremessar o mais longe, correr,
desviar;
• Acertar um alvo, correr e esquivarse;
• Pendurar, saltar e rolar;
• Correr conduzindo uma fita com as
mãos, girando, rolando com ou
sem som etc.
• Exercícios variados de combinações de diferentes elementos da
ginástica geral
• (Equilíbrios, saltos, giros, rotações,
acrobacias, com e sem materiais),
propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano:
• Estimulem a prática de construir
pequenas variações;
• Permitam à criança manifestar
suas dificuldades e escutar as

de conteste e em direção às
metas pessoais;
• do envolvimento da criança
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem.

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criados pelos alunos;
• das adaptações realizadas
pelos alunos sobre os jogos,
as brincadeiras e as danças;
• do envolvimento da do aluno
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de

dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
• Possibilitem planejar e experimentar a inclusão de outros movimentos, gestos, regras e materiais;
• Incentivem a criança a atuar na organização, montagem e desmontagem das atividades.

• Participação em atividades de criação e
transformação envolvendo elementos
da ginástica geral, com disponibilidade
para expressar suas dificuldades, bem
como para escutar as dos seus colegas.
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criação, transformação e organização das atividades.

17. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – DANÇAS – 3º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Valorizar a ampliação
do conhecimento sobre
diferentes manifestações de cultura corporal a fim de melhor
apreciá-las e desfrutálas, (Brincadeiras, jogos
/esportes, ginásticas e
danças populares do
Brasil e do mundo).

• Experimentação, recriação e fruição de
danças populares do Brasil e do mundo
e danças de matriz indígena e africana,
valorizando e respeitando os diferentes
sentidos e significados dessas danças
em suas culturas de origem.
• Escuta ativa da explicação sobre diferentes práticas das danças da cultura corporal, incluindo a de matriz indígena e
africana.
• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.
• Participação em situações de planejamentos, utilizando estratégias para resolver desafios na execução de movimentos básicos de danças em geral, favorecendo a ampliação do repertório motor e a valorização de cada prática como
momento de convivência em grupo.
• Interesse e empenho para manifestar e
ouvir manifestações de sentimentos,
ideias e opiniões, antes, durante e após
as atividades.
• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal vivenciadas cotidianamente,
ampliando-a com as que têm acesso
através da mídia.

• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como relato de como foram as práticas, o que fizeram, como as realizaram.
• Rodas de conversa os alunos tenham que manifestar opiniões,
por exemplo, sobre determinado
dança expondo como a atividade
aconteceu e sugerindo modificações para diferentes objetivos,
como:
• Torná-lo mais fácil favorecendo a
participação de todos;
• Torná-lo mais desafiador favorecendo o desenvolvimento de novas estratégias;
• Torná-lo mais cooperativo;
• Torná-lo mais imprevisível.
• Situações em que os alunos possam explorar diferentes ritmos,
identificando as batidas fortes da
música e realizando os movimentos de acordo com o tempo musical; e compartilhar sentimentos e
dificuldades encontradas.
• Situações em que os alunos possam apreciar as danças que estejam sendo produzidos pelos grupos de sua classe ou de outras
classes.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos do
grupo;
• da escolha das atividades, da
valorização da cultura e
forma como os alunos se envolvem;
• de como o aluno compreende, valoriza e participa das
atividades folclóricas.

• Danças populares do
Brasil e do mundo;

• Dança de matriz indígena;
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Danças e músicas africanas;
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Formas de avaliação
adequadas

• Organizar autonomamente atividades corporais de danças com
regras mais elaboradas, compreendendo a
função das regras e demonstrando
capacidade para cumpri-las,
bem como de sugerir
novas e/ou pequenas
alterações nas regras,
para tornar a atividade
mais complexa e desafiadora.

• Formulação e utilização estratégias para
a execução de elementos constitutivos
das danças populares do Brasil e do
mundo, e das danças de matriz indígena
e africana.
• Participação em práticas coletivas ajustadas ao grupo.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados das atividades corporais como elementos organizadores da prática.
• Participação em atividades práticas de
danças, incorporando o processo de organização e manutenção da atividade,
dispensando a mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre as atividades alterando-as em sua complexidade.
• Envolvimento e responsabilidade pelo
cuidado com os materiais utilizados nas
diferentes práticas.

• Danças populares do
Brasil e do mundo;

• Danças de matriz africana;
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Danças e músicas indígenas;
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• Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações das
danças folclóricas compreendendo as origens, costumes e contextos de criação das diferentes
práticas.
• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a fala
dos alunos sobre como se perceberam na atividade e a participação do grupo.
• Situações de vivência de jogos
com regras mais complexas em
que predominem muitas ações, favorecendo a compreensão das regras e sua valorização como organizadora da atividade.
• Levantamento das danças conhecidos com a explicitação das regras e materiais para sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas com a organização dos alunos.
• Rodas de conversa os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as danças, expondo como a
atividade aconteceu em relação às
regras e combinados, enfatizando
a reflexão do quanto conseguiram
cumprir.
• Situações em que os alunos tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante as
danças, estimulando que reflitam
sobre o aumento de dificuldade a
partir da alteração de algumas

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno procede nas
diferentes situações cotidianas, considerando seu processo de evolução;
• sobre a evolução do aluno no
cumprimento das regras, a
dinâmica coletiva e as participações individuais;
• sobre os jogos e suas alterações nas regras, explicitando
evolução da complexidade.

•

• Enfrentar desafios corporais individualmente,
utilizando habilidades
motoras mais refinadas
e complexas nas modalidades rítmicas expressivas, tendo como referência o esforço pessoal, avaliando o próprio desempenho e estabelecendo
metas
com o auxílio do professor (circuitos, movimentos das danças e circenses, brincadeiras).

• Criar e recriar jogos,
brincadeiras, danças,
brincadeiras cantadas,
danças simples e adaptadas, tendo como

• Comparação e identificação dos elementos constitutivos comuns e diferentes
(ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de
matriz indígena e africana.
• Interesse e empenho em participar de
atividades corporais desafiadoras, buscando o melhor desempenho possível.
• Participação em atividades propostas
em aulas cotidianas de danças em que é
preciso avaliar o próprio desempenho
para estabelecer metas (com o auxílio do
professor).
• Produção de circuitos com movimentos
de danças considerando as possibilidades individuais e as possibilidades dos
colegas.
• Participação em atividades de criação de
circuitos de danças a partir de modelos
(aula historiada, desenhos, fotos, maquetes de dobradura e massinha), utilizando materiais diversos.
• Planejamento da montagem dos circuitos com movimentos rítmicos considerando os riscos e possibilidades de acidentes.
• Participação em atividades de criação e
transformação tendo como referência os
movimentos rítmicos conhecidos pelo
grupo;

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Dança de matriz indígena;
• Danças de matriz africana;
• Valores e atitudes;

• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Circuitos com elementos da dança;

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
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•
•

•

•

regras, tendo como referência o
movimento original da dança.
Registro das regras das coreografias, refletindo coletivamente sobre o grau de dificuldade, considerando o quê e por que se torna
mais fácil, mais difícil, menos ou
mais desafiador.
Estudo dirigido:
Pesquisar sobre as danças por região do Brasil, analisando se existem danças que são praticadas
em todos os estados que compõem a região;
Quais são as danças de matriz indígena e quais são de matriz africana, quais sofreram influência do
povoamento da região e quais são
praticadas também em outras regiões do Brasil.
Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, caixa de som etc., que:
estimulem o desenvolvimento dos
padrões motores de estabilização,
manipulação e locomoção; mobilizem a prática sobre as dificuldades; permitam a modificação e
adaptação do nível de dificuldade;
estimulem o aluno a enfrentar desafios e a construir uma auto- estima positiva.

• Situações de vivência de danças,
jogos e brincadeiras conhecidas
que: estimulem a prática de construir pequenas variações; permitam o aluno manifestar suas

Observação, registro e análise:
• da evolução da criança nos
circuitos, percursos e jogos
de conteste (quanto ao grau
de desafio);
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• da auto avaliação da criança
sobre sua evolução nos jogos
de conteste e em direção às
metas pessoais; do envolvimento da criança com a tarefa e sua atitude frente às
dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem.

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criados pelos alunos;

referência o conhecimento de suas possibilidades e limitações, assim como as dos seus
colegas.

• Participação em atividades de criação e
transformação envolvendo movimentos
rítmicos, com disponibilidade para expressar suas dificuldades, bem como
para escutar as dos seus colegas.

com os diferentes tipos de danças;

• Participar de danças
simples pertencentes a
manifestações populares, folclóricas ou de
outro tipo e que estejam presentes no cotidiano, criando e recriando algumas variações.

• Identificação de situações de injustiça e
preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das danças e demais práticas
corporais e discutir alternativas para superá-las.
• Interesse em conhecer e aprender algumas das danças presentes na cultura
brasileira.
• Participação em atividades rítmicas propostas em aula considerando a importância de cada um no resultado coletivo.
• Produção de adaptações nas danças
considerando as possibilidades individuais e as dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
danças a partir de algumas manifestações culturais ou ‘estilos’.
• Planejamento da montagem de pequenas apresentações das danças produzidas em grupo.

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;

• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional;
• Danças folclóricas do
Brasil;
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dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas; possibilitem planejar e experimentar a
inclusão de outros movimentos,
gestos, regras e materiais; incentive o aluno a atuar na organização, montagem e desmontagem
das atividades.
• Atividades rítmicas elaboradas
com as diferentes manifestações
culturais, como: Boi, frevo, catira,
pau de fita, forró etc. que: estimulem a vivência rítmica e a expressão corporal; mobilizem a prática
sobre as dificuldades; permitam a
modificação e adaptação do nível
de dificuldade; contribuam para o
desenvolvimento de autoestima.
• Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como: assistir vídeos, visitar um local específico, entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, Internet.
• Situações de práticas de diferentes manifestações, favorecendo: a
vivência dos diferentes ritmos, movimentos e gestos; a criatividade
para transformar e adaptar os gestos; a transposição de ritmos de
uma cultura para gestos e movimentos de outra (por exemplo,
quadrilha em ritmo de forró).

• das adaptações realizadas
pelos alunos sobre os jogos,
as brincadeiras e as danças;
• do envolvimento da do aluno
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de criação, transformação e organização das atividades.
Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a prática;
• das pesquisas realizadas e a
evolução do conhecimento
sobre cada prática;
• do envolvimento da criança
com as atividades e sua contribuição para o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

18. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – LUTAS – 3º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Valorizar a ampliação
do conhecimento sobre
diferentes manifestações de cultura corporal a fim de melhor
apreciá-las e desfrutálas, (Brincadeiras, jogos
/esportes, ginásticas,
lutas, danças populares
do Brasil e do mundo).

• Escuta ativa da explicação sobre diferentes práticas das lutas da cultura corporal, incluindo a de matriz indígena e africana.
• Disponibilidade para conversar com os
colegas, acompanhando o fluxo da conversa e identificando os momentos de
falar e de escutar o outro.
• Participação em situações de planejamentos, utilizando estratégias para resolver desafios na execução de movimentos básicos das lutas em geral, favorecendo a ampliação do repertório motor
e a valorização de cada prática como
momento de convivência em grupo.
• Interesse e empenho para manifestar e
ouvir manifestações de sentimentos,
ideias e opiniões, antes, durante e após
as atividades.
• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal vivenciadas cotidianamente,
ampliando-a com as que têm acesso
através da mídia.

• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como relato de como foram às práticas, o que fizeram como as realizaram.
• Elaborar um quadro/tabela com
os diferentes tipos de lutas que serão abordados ao longo das aulas,
as características principais, o material necessário, entre outros.
• É aconselhável iniciar as experimentações das lutas com atividades mais simples, explorando o
contato com o outro, como movimentos de deslocar o colega de
um determinado espaço e desequilíbrios, além de vivenciar os golpes das lutas utilizando materiais
como bexigas, colchonetes ou bolas.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões,
por exemplo, sobre determinado
movimento de luta expondo como
a atividade aconteceu e sugerindo
modificações para diferentes objetivos, como:
• Torná-lo mais fácil favorecendo a
participação de todos;

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos do
grupo;
• da escolha das atividades, da
valorização da cultura e
forma como os alunos se envolvem;
• de como o aluno compreende, valoriza e participa das
atividades folclóricas.

• Lutas de matriz indígena e africana;

• Lutas do contexto comunitário e regional;
• Relação entre brincadeiras e a combinação
de ataque, defesa e
controle;
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Formas de avaliação
adequadas

• Organizar autonomamente atividades corporais de lutas com regras mais elaboradas,
compreendendo a função das regras e demonstrando
capacidade para cumpri-las,
bem como de sugerir
novas e/ou pequenas
alterações nas regras,
para tornar a atividade
mais complexa e desafiadora.

• Identificação das características das lutas do contexto comunitário e regional e
lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas
corporais.
• Participação em práticas coletivas ajustadas ao grupo.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados das atividades corporais como elementos organizadores da prática.
• Participação em atividades práticas de
lutas corporais, incorporando o processo
de organização e manutenção da atividade, dispensando a mediação do professor.

• Lutas do contexto comunitário e regional;
• Lutas de matriz indígena e africana;
• Modalidades de luta;
• Jogos de luta;

• Luta como pratica corporal organizada;
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• Torná-lo mais desafiador favorecendo o desenvolvimento de novas estratégias;
• Torná-lo mais cooperativo;
• Torná-lo mais imprevisível.
• Situações em que os alunos possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e dificuldades encontradas.
• Situações em que os alunos possam apreciar algumas lutas que
estejam sendo produzidos pelos
grupos de sua classe ou de outras
classes.
• Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações folclóricas de lutas compreendendo
as origens, costumes e contextos
de criação das diferentes práticas.
Ex. - as lutas indígenas.
• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a fala
dos alunos sobre como se perceberam na atividade e a participação do grupo.
• Comece as vivências com os elementos básicos das lutas, sempre
levantando com a turma em que
técnicas eles estão presentes.
Vale colocar em cena qualquer atividade que trabalhe com os elementos abaixo, desde que seja
possível dialogar com as técnicas
e com o conceito da luta.
• Algumas
possibilidades
Equilíbrio
e
desequilíbrio:

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior;
• de como o aluno procede nas
diferentes situações cotidianas, considerando seu processo de evolução;
• sobre a evolução do aluno no
cumprimento das regras, a
dinâmica coletiva e as participações individuais;
• sobre os jogos e suas alterações nas regras, explicitando
evolução da complexidade.

• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre as atividades alterando-as em sua complexidade.
• Envolvimento e responsabilidade pelo
cuidado com os materiais utilizados nas
diferentes práticas.

• Lutas: regras e materiais;

•
•

•

•

• Enfrentar desafios corporais individualmente,
utilizando habilidades
motoras mais refinadas
e complexas das lutas

• Interesse e empenho em participar de
atividades corporais desafiadoras, buscando o melhor desempenho possível.
• Participação em atividades propostas
em aulas cotidianas das lutas em que é
preciso avaliar o próprio desempenho

• Jogos de luta;

•

• Luta como pratica corporal organizada;

•
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desequilibrar o colega que está
com um pé só no chão, as mãos fixas, segurando uma bola de borracha.
Força:
cabo
de
guerra.
Rapidez, agilidade E atenção:
acertar com rapidez uma parte do
corpo do oponente, que, por sua
vez, tenta se defender.
Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas com a organização dos alunos.
Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre as lutas, expondo como a
atividade aconteceu em relação às
regras e combinados, enfatizando
a reflexão do quanto conseguiram
cumprir.
Situações em que os alunos tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante as
lutas e atividades, estimulando
que reflitam sobre o aumento de
dificuldade a partir da alteração de
algumas regras, tendo como referência o jogo inicial.
Registro das regras de jogos, refletindo coletivamente sobre o grau
de dificuldade, considerando o
quê e por que se torna mais fácil,
mais difícil, menos ou mais desafiador.
Circuitos/percursos
elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus etc., que:
Estimulem o desenvolvimento dos
padrões motores de estabilização,
manipulação e locomoção;

Observação, registro e análise:
• da evolução do aluno nos circuitos, percursos e jogos de
conteste (quanto ao grau de
desafio);

corporais, tendo como
referência o esforço
pessoal, avaliando o
próprio desempenho e
estabelecendo metas
com o auxílio do professor (circuitos, movimentos das lutas, das ginásticas e brincadeiras).

para estabelecer metas (com o auxílio do
professor).
• Produção de circuitos com atividades
práticas de lutas corporais, considerando as possibilidades individuais e as
possibilidades dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
circuitos de lutas a partir de modelos
(aula historiada, desenhos, fotos, maquetes de dobradura e massinha), utilizando materiais diversos.
• Planejamento da montagem dos circuitos com atividades práticas de lutas corporais, considerando os riscos e possibilidades de acidentes.

• Circuitos com elementos das lutas;

• Mobilizem a prática sobre as dificuldades;
• Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• Estimulem a criança a enfrentar
desafios e a construir uma autoestima positiva.

• das adaptações realizadas
pelo aluno para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• do auto avaliação do aluno
sobre sua evolução nos jogos
de conteste e em direção às
metas pessoais;
• do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem.

• Situações de vivência de danças,
jogos e brincadeiras conhecidas
que:
• Estimulem a prática de construir
pequenas variações;
• Permitam à criança manifestar
suas dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
• Possibilitem planejar e experimentar a inclusão de outros movimentos, gestos, regras e materiais;
• incentive a criança a atuar na organização, montagem e desmontagem das atividades.
• Construção de um roteiro envolvendo as principais regras e técnicas de golpes nas lutas, que:

Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criados pelos alunos;
• das adaptações realizadas
pelos alunos sobre os jogos,
as brincadeiras e as danças;
• do envolvimento da do aluno
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de criação, transformação e organização das atividades.

• Modalidades de luta
respeitando/
superando limites pessoais
e grupais;

• Criar e recriar jogos,
brincadeiras,
lutas,
brincadeiras cantadas,
danças simples e adaptadas, tendo como referência o conhecimento
de suas possibilidades
e limitações, assim
como as dos seus colegas.

• Participação em atividades de criação e
transformação tendo como referência os
movimentos corporais conhecidos pelo
grupo;
• Participação em atividades de criação e
transformação envolvendo movimentos
de lutas, com disponibilidade para expressar suas dificuldades, bem como
para escutar as dos seus colegas.

• Modalidades de luta;
• Luta como pratica corporal organizada;

• Participar das lutas simples pertencentes a
manifestações

• Planejamento e utilização de estratégias
básicas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena
e africana experimentadas, respeitando

• Lutas de matriz indígena e africana;
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Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças;

populares, folclóricas
ou de outro tipo e que
estejam presentes no
cotidiano, criando e recriando algumas variações.

•
•
•
•
•
•

• Explicar e demonstrar
brincadeiras, jogos e lutas, aprendidas em
contextos extraescolares, participando e
apreciando também as
trazidas pelos colegas.

o colega como oponente e as normas de
segurança.
Interesse em conhecer e aprender algumas das lutas presentes na cultura brasileira.
Participação em atividades corporal propostas em aula considerando a importância de cada um no resultado coletivo.
Produção de adaptações nas lutas considerando as possibilidades individuais e
as dos colegas.
Participação em atividades de criação de
lutas a partir de algumas manifestações
culturais ou ‘estilos’.
Planejamento da montagem de pequenas apresentações das lutas
produzidas em grupo.

• Experimentação, fruição e recriação de
diferentes lutas presentes no contexto
comunitário e regional e lutas de matriz
indígena e africana.
• Escuta atenta da fala dos colegas.
• Disponibilidade para participar, acompanhando a explicação dos colegas e identificando os momentos de falar e de escutar o outro.
• Participação em situações de lutas corporais favorecendo a valorização de
cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Lutas do contexto comunitário e regional;

• Luta como pratica corporal organizada;
• Lutas da cultura brasileira;

• Lutas do contexto comunitário e regional;
• Lutas de matriz indígena e africana;
• Lutas e as modificações provocadas a
partir de sua pratica
no contexto comunitário e regional;
• Lutas da cultura local
em momentos e espaços alternativos da escola;
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• Estimulem a vivência do movimento e a expressão corporal;
• Mobilizem a prática sobre as dificuldades;
• Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• Contribuam para o desenvolvimento de autoestima.
• Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como: assistir vídeos, visitar um local específico, entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, Internet.
• Situações de práticas de diferentes manifestações, favorecendo:
• A vivência dos diferentes movimentos e gestos;
• A criatividade para transformar e
adaptar os gestos;
• Situações de vivência de lutas, jogos e brincadeiras conhecidas
que:
• Estimulem a prática de construir
pequenas variações;
• Permitam o aluno manifestar suas
dificuldades e escutar as dificuldades dos colegas, favorecendo o diálogo e as decisões coletivas;
• Possibilitem planejar e experimentar a inclusão de outros movimentos, gestos, regras e materiais;
• incentive o aluno a atuar na organização, montagem e desmontagem das atividades.

• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a prática;
• das pesquisas realizadas e a
evolução do conhecimento
sobre cada prática;
• do envolvimento da criança
com as atividades e sua contribuição para o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

• Observação, registro e análise:
• dos jogos, brincadeiras e
danças criados pelos alunos;
• das adaptações realizadas
pelos alunos sobre os jogos,
as brincadeiras e as danças;
• Do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
durante os momentos de criação, transformação e organização das atividades.
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19. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – BRINCADEIRAS E JOGOS – 4º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações da cultura corporal de outros contextos
culturais,
incluindo
aquelas de matriz indígena e africana (outras
regiões do estado e do
país), adotando uma
postura de compreensão e aceitação da diversidade, ou seja, não
preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, sexuais ou culturais.

• Pesquisa sobre práticas da cultura corporal de outras regiões (jogos, e brincadeiras), incluindo aquelas de matriz indígena e africana.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre as manifestações de jogos, brincadeiras de outras regiões, incluindo aquelas de matriz indígena e africana assim como para escutar os colegas sobre o que descobriram e aprenderam.
• Experimentação e fruição das brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando
a importância desse patrimônio histórico
cultural.
• Participação em situações de jogos, brincadeiras de outras regiões, incluindo
aquelas de matriz indígena e africana.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática, incluindo as de matriz indígena e africana, como momento
de convivência em grupo.
• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal de outras regiões, incluindo
aquelas de matriz indígena e africana,
identificando valores e costumes.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e

• Roteiros de entrevista para serem
aplicados junto aos familiares e na
comunidade, identificando a região onde nasceram os entrevistados e quais jogos e brincadeiras
praticavam.
• Pesquisa em livros, revistas e na
Internet para obter algumas referências bibliográficas e endereços
de ‘sites’, como subsídios para a
pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como o relato de como eram praticadas, onde aprenderam as principais regras, movimentos e gestos.
• Rodas de conversa nas quais as
crianças manifestem opiniões, por
exemplo, sobre um jogo ou brincadeira relacionando-o/a ao modo
como era jogado, identificando os
valores e costumes e ainda, quais
seriam as possíveis adaptações
para a vivência na escola, recorrendo às fontes pesquisadas.
• Apresentar os conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e valorizem as aprendizagens sobre os jogos e brincadeiras
que não fazem parte do seu

Observação, registro e análise:
• das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento, quantas foram às novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como os alunos participam das atividades: grau de
compreensão da atividade,
das regras, do prazer que
sentem em participar, da
compreensão das pequenas
coreografias;
• de como os alunos se expressam oralmente nas rodas de
conversa e nas diferentes situações cotidianas, da qualidade da participação nas decisões e encaminhamentos
do grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e da forma como os
alunos se envolvem;
• da escolha das atividades
folclóricas e de como a compreendem e valorizam.

• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional;
• Brincadeiras e jogos
da cultura indígena e
africana e sua ressignificação nas práticas
corporais brasileiras;

• Brincadeiras e jogos e
aprendizagem corporal;
• Brincadeiras e jogos
populares e tradicionais do Brasil;
• Brincadeiras e jogos
populares tradicionais
do mundo;
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Formas de avaliação
adequadas

opiniões, antes, durante e após as atividades.
•
•

•

•

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, respeitando as regras, não discriminando os colegas, procurando solucionar os
conflitos pelo diálogo,
tendo no professor um
parceiro para mediação
dos conflitos apenas
quando todos os recursos pessoais forem esgotados.

• Descrição, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a
importância desse patrimônio histórico
cultural na preservação das diferentes
culturas.
• Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação de todos como
princípio do trabalho coletivo com jogos
e brincadeiras.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados dos jogos
e brincadeiras como elementos organizadores da prática.
• Participação em situações mais competitivas e cooperativas envolvendo os

• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras;
• Brincadeiras e jogos
indígenas e africanos;

•

•

•

• Brincadeiras e jogos
compreendendo
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cotidiano. Uma possibilidade de
organização pode seguir alguns
critérios:
Jogos e brincadeiras com regras e
exigências motoras mais simples
para as mais complexas;
Aprofundamento na aprendizagem sobre a cultura na qual as
brincadeiras e jogos se originaram;
Identificação de jogos e brincadeiras que se manifestam de modo
semelhante na maneira de jogar
em diferentes locais, mas que possuem nomes e movimentos adaptados à cultura local.
Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal, compartilhar
sentimentos e as dificuldades encontradas.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a manifestação dos alunos sobre como
se perceberam na atividade e a
participação do grupo.
Situações de vivência de jogos cooperativos favorecendo a compreensão e a valorização dessas atividades para o desenvolvimento do
grupo e a inclusão de todos.
Situações de vivência de jogos
com possibilidade de elaboração
de estratégias de ataque e defesa
e de jogos que estabeleçam relações com os esportes coletivos
como basquete, handebol, futebol
e
vôlei,
enfatizando
a

• Observação e registro de
como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior com foco na (o):
Observação, registro e análise:
• de como os alunos procedem
nas diferentes situações
(competitivas e cooperativas), considerando a própria
evolução;
• sobre a elaboração e cumprimento das regras, da dinâmica coletiva e das participações individuais;
• das alterações nas regras
dos esportes e jogos,

jogos e brincadeiras, respeitando as regras e os adversários.
• Participação em jogos e brincadeiras, incorporando o processo de organização e
manutenção da atividade, ainda que em
algumas situações, seja preciso contar
com a mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nos jogos e brincadeiras.

limites e possibilidades de cada indivíduo;
• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional;

•

•

•
•

•

•
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compreensão das regras e as
adaptações necessárias para a inclusão de todos.
Propor situações de aprendizagem
que permitam o aprofundamento
na compreensão da identidade
cultural dos povos e, em particular, daqueles que constituíram o
povo brasileiro.
Rodas de levantamento de jogos
conhecidos com a explicitação das
regras e materiais para sua realização.
Disponibilidade para refletir sobre
os significados da vitória e da derrota presentes nos jogos.
Rodas de conversa nas quais os
alunos manifestem opiniões sobre
as regras dos jogos e as adaptações, avaliando como a atividade
aconteceu com relação à participação e à motivação.
Situações em que os alunos manifestem opiniões sobre circunstâncias concretas vivenciadas durante os jogos, estimulando a reflexão sobre a variação do grau de
dificuldade, a partir da alteração
de algumas regras, tomando como
referência o jogo original.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
vivências de vitória e derrota experimentadas durante os jogos, estimulando que reflitam sobre os significados e sentimentos de ganhar
e perder como condição para jogar.

explicitando evolução da
complexidade;
• sobre a evolução na organização e desenvolvimento
das atividades pelas crianças;
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

• Avaliar e refletir sobre o
próprio desempenho e
dos demais, tendo
como referência o esforço pessoal, contando, ainda, com o auxílio do professor em alguns momentos.

• Produção de circuitos de jogos e brincadeiras considerando as possibilidades
individuais e as possibilidades dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
circuitos, a partir da análise dos gestos
presentes nos jogos e brincadeiras coletivas e individuais. atividades circenses
e ginásticas, utilizando materiais diversos.
• Planejamento da montagem do circuito
de jogos e brincadeiras considerando os
riscos e possibilidades de acidentes.
• Participação em atividades corporais desafiadoras, com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades, propostas
em aula e cotidianas, de aprendizagem
corporal em que seja preciso avaliar o
próprio desempenho para estabelecer
metas (ainda que com o auxílio do professor).

• Brincadeiras e jogos
da cultura corporal em
circuitos;
• Brincadeiras e jogos e
as modificações provocadas a partir de
sua pratica no contexto comunitário e regional;
• Brincadeiras e jogos
da cultura local em
momentos e espaços
alternativos da escola;
• Diferenças e desigualdades nas habilidades
individuais e coletiva
de brincadeiras e jogos;
• Brincadeiras e jogos
compreendendo limites e possibilidades
de cada indivíduo;
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• Circuitos/percursos elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus etc., que:
• Estimulem o desenvolvimento da
combinação de movimentos de estabilização, manipulação e locomoção;
• Mobilizem a prática sobre as dificuldades e permitam avaliar o desempenho e a evolução;
• Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• Estimulem o aluno a enfrentar desafios e a construir uma autoestima positiva.
• Jogo de exercício partindo da “desconstrução” de um esporte, destacando ações importantes para o
êxito e que combinem diferentes
movimentos como:
• Correr batendo bola e arremessar.
• Correr, saltar e arremessar.
• Arremessar o mais longe, correr e
desviar.
• Rebater, correr e esquivar-se.
• Correr conduzindo e protegendo a
bola (com os pés, com as mãos,
quicando, rolando etc.).
• Registro das regras dos jogos refletindo coletivamente sobre o
grau de dificuldade, considerando
o quê e porque se torna mais fácil,
mais difícil, menos ou mais desafiador, como, por exemplo:
• Os gestos e movimentos envolvidos.
• O tempo de reação para ajustar o
movimento à bola (variações de tamanho e peso da bola).

• Observação, registro e análise: dos circuitos, percursos
e jogos de exercício quanto
ao grau de desafio;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• da auto avaliação sobre a
evolução nos jogos de exercício e em direção às metas
pessoais;
• do envolvimento pelos alunos com a tarefa e das suas
atitudes frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

• Valorizar, participar e
apreciar as brincadeiras e jogos pertencentes à sua localidade,
bem como as manifestações culturais pertencentes a outras regiões
do país.

• Participação em algumas brincadeiras
presentes na cultura brasileira com disponibilidade para aprender a partir de
tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades de brincadeiras e jogos propostas em aula considerando a importância de cada um no resultado coletivo.
• Produção de adaptações nas brincadeiras considerando as possibilidades individuais e a dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
brincadeiras e jogos a partir de algumas
manifestações culturais pertencentes a
outras regiões do pais.
• Planejamento da montagem de pequenas apresentações das brincadeiras e jogos produzidas em grupo.

• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras;
• Brincadeiras e jogos e
as modificações provocadas a partir de
sua pratica no contexto comunitário e regional;
• Brincadeiras e jogos
da cultura local em
momentos e espaços
alternativos da escola;
• Brincadeiras e jogos
populares e tradicionais do Brasil;
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• O espaço do jogo – maior ou menor em relação a uma meta.
• Observação: É importante que o
professor atue preventivamente,
antecipando os riscos da atividade
e, nestas situações, participe das
decisões de montagem, opinando
e ampliando as condições de segurança.
• Propor o estudo dos jogos e brincadeiras divididos por regiões do
Brasil, analisando sobre como a
formação populacional influenciou
as brincadeiras e jogos, ou seja,
quais práticas eram utilizadas pelos povos que habitavam originalmente essas regiões e que permanecem preservadas e quais práticas foram trazidas pelos povos
que migraram para essas regiões.
• Em conversa com os alunos, no
próprio espaço das práticas, é importante que os alunos possam reconhecer que os aspectos de segurança para realização das práticas corporais incluem aprendizagens sobre:
• Habilidades motoras: locomotoras (correr e saltar), as estabilizadoras (equilibrar e rolar) e as manipuladoras (arremessar, receber,
chutar, rebater e quicar). Ex. O correr é usado em muitas brincadeiras e jogos esportivos como futebol, pega-pega, queimada, entre
outros;
• Capacidades físicas: são características ou qualidades que os movimentos apresentam e podem ser

Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem dos alunos;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a prática;
• das pesquisas realizadas e a
evolução do conhecimento
sobre cada prática;
•
• do envolvimento dos alunos
com a atividade e da sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

aprimoradas na escola, como a
força muscular, a velocidade, agilidade, equilíbrio, resistência, precisão, flexibilidade, potência e outras. Ex. Com a turma espalhada
pela quadra ou pelo local em que
ocorre a aula, dê comandos para
que realizem os movimentos discutidos, como se espreguiçar, caminhar, saltar, entre outros. Também estimule os alunos a criar movimentos novos a partir dos que foram experimentados.
• Em conversa com os alunos, no
próprio espaço das práticas, é importante que os alunos possam reconhecer que os aspectos de segurança para realização das práticas corporais incluem aprendizagens sobre:
• Habilidades motoras: locomotoras (correr e saltar), as estabilizadoras (equilibrar e rolar) e as manipuladoras (arremessar, receber,
chutar, rebater e quicar). Ex. O correr é usado em muitas brincadeiras e jogos esportivos como futebol, pega-pega, queimada, entre
outros;
• Capacidades físicas: são características ou qualidades que os movimentos apresentam e podem ser
aprimoradas na escola, como a
força muscular, a velocidade, agilidade, equilíbrio, resistência, precisão, flexibilidade, potência e outras. Ex. Com a turma espalhada
pela quadra ou pelo local em que
ocorre a aula, dê comandos para
que realizem os movimentos
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discutidos, como se espreguiçar,
caminhar, saltar, entre outros.
Também estimule os alunos a criar
movimentos novos a partir dos
que foram experimentados.
• Perceber o próprio
corpo, ampliar a consciência corporal e adquirir hábitos posturais de
modo a não prejudicar
a própria saúde.

• Disponibilidade para observar e analisar
a postura dos outros, durante as atividades em aula e em situações do cotidiano.
• Disponibilidade para sentir e analisar o
próprio corpo durante as atividades.
• Disponibilidade para ouvir o professor e
colegas sobre o que observam a respeito
da sua postura durante as atividades e
agir corretivamente.
• Participação em atividades de ampliação da consciência corporal.

• Conhecer, participar e
compreender algumas
das diferentes manifestações de brincadeiras
e jogos como parte da
cultura
corporal,

• Participação em brincadeiras e jogos
com características de competitividade,
cooperação e ludicidade de modo a contemplar o trabalho em equipe.

• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras;
• A importância das
Brincadeiras e jogos
para o bem estar físico e mental;
• Brincadeiras e jogos e
aprendizagem corporal;

• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional;
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• Vivência de exercício, posturas e
atividades favorecendo a compreensão e a valorização do alinhamento postural.
• Vivência de atividades com possibilidade de observar e ser observado na forma como se movimenta e as posturas que utiliza,
como, por exemplo: forma de se levantar; postura sentada para se
alimentar; na sala de aula, durante
os momentos de estudo; nas situações de jogo, como arremessa e
corre (alinhamento dos pés e das
pernas etc.) e nas situações de
exercícios ginásticos (como utiliza
os músculos e articulações nas
alavancas), favorecendo a ampliação da consciência corporal.
• Rodas de conversa e aula expositiva sobre as principais posturas e
atividades do dia a dia que evidenciam a necessidade do bom alinhamento postural e da consciência corporal.
• Pesquisa de jogos que tenham
como característica o confronto físico, criadas em diferentes culturas e em diferentes contextos que:
• Estimulem a compreensão do que
caracteriza cada jogo;

Observação, registro e análise:
• de como os alunos se posicionam em diferentes situações, ao longo do tempo,
comparando-as para verificar a evolução;
• de como os alunos se expressam oralmente explicando
seus hábitos posturais e os
de seus colegas;
• de como o grupo identifica
hábitos de má postura e
como age corretivamente.

Observação, registro e análise:
• de como os alunos procedem
nas atividades da coluna anterior;

respeitando as regras e
adversários,
resolvendo as situações de
conflito pelo diálogo, diferenciando competição de agressividade.

• Disponibilidade para respeitar a integridade física do outro (atenção e responsabilidade para não o machucar).
• Disponibilidade para relação de companheirismo com o adversário.
• Valorização das diferentes culturas e
práticas das brincadeiras e jogos e suas
regras.
• Disponibilidade para o diálogo sobre limites, combinados e resolução de conflitos.

• A importância das
Brincadeiras e jogos
para o bem estar físico e mental;
• Brincadeiras e jogos e
aprendizagem corporal;
• Diferenças e desigualdades nas habilidades
individuais e coletiva
de brincadeiras e jogos;
• Brincadeiras e jogos
compreendendo limites e possibilidades
de cada indivíduo;
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• Favoreçam a adaptação para a vivência na escola;
• Permitam estabelecer relações
com brincadeiras, como cabo de
guerra, luta de canguru, luta no
pneu, espada de jornal etc.;
• Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como, por exemplo: assistir vídeos, visitar um local específico,
entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, Internet.

• das práticas que foram pesquisadas e adaptadas para
vivência na escola;
• das adaptações realizadas
pelas crianças para favorecer a vivência das atividades;
• sobre as pesquisas realizadas e a evolução do conhecimento sobre cada prática;
• do envolvimento dos alunos
com a atividade e da sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• sobre a frequência do diálogo para resolver situações
de conflito.

20. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ESPORTES – 4º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações esportivas de outros contextos culturais,
(outras regiões do estado e do país), adotando uma postura de
compreensão e aceitação da diversidade, ou
seja, não preconceituosa ou discriminatória
por razões sociais, sexuais ou culturais.

• Pesquisa sobre práticas esportivas de
outros contextos culturais, (outras regiões do estado e do país), adotando uma
postura de compreensão e aceitação da
diversidade. *
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre as práticas esportivas de
outras regiões, assim como para escutar
os colegas sobre o que descobriram e
aprenderam.
• Experimentação e fruição em diversos tipos de esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão, identificando
seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas
para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
• Participação em práticas esportivas de
outras regiões, prezando pelo trabalho
coletivo e pelo protagonismo de cada
um.
• Investigação sobre as práticas esportivas de outras regiões do país, identificando as características que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer)
• Ampliação e diferenciação das varias definições de esporte utilizadas no Brasil,
investigando sua origem e significado.

• Roteiros de entrevista para serem
aplicados junto aos familiares e na
comunidade, identificando a região onde nasceram os entrevistados e quais esportes praticavam.
• Pesquisa em livros, revistas e na
Internet para obter algumas referências bibliográficas e endereços
de ‘sites’, como subsídios para a
pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades, bem
como o relato de como eram praticadas, onde aprenderam, as principais regras, movimentos e gestos.
• Rodas de conversa nas quais os
alunos manifestem opiniões sobre
os esportes, relacionando-o/a ao
modo como era jogado, identificando os valores e costumes e
ainda, quais seriam as possíveis
adaptações para a vivência na escola, recorrendo às fontes pesquisadas.
• Estudo das características dos movimentos necessários para execução dos elementos comuns aos
esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão, como as
habilidades motoras de rebater,

Observação, registro e análise:
• das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento, quantas foram às novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como os alunos participam das atividades: grau de
compreensão da atividade,
das regras, do prazer que
sentem em participar, da
compreensão das pequenas
coreografias;
• de como os alunos se expressam oralmente nas rodas de
conversa e nas diferentes situações cotidianas, da qualidade da participação nas decisões e encaminhamentos
do grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e da forma como os
alunos se envolvem;
• da escolha das atividades
folclóricas e de como a compreendem e valorizam.

• Atividades esportivas
realizadas em espaços da comunidade;
• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;
• Esportes de outras regiões do estado e do
país;
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Formas de avaliação
adequadas

• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, respeitando as regras, não discriminando os colegas, procurando solucionar os
conflitos pelo diálogo,
tendo no professor um
parceiro para mediação
dos conflitos apenas
quando todos os recursos pessoais forem esgotados.

• Adequação da prática esportiva ao
grupo, evidenciando a participação de
todos como princípio do trabalho coletivo.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados dos esportes como elementos organizadores da
prática.
• Participação em situações mais competitivas e cooperativas envolvendo as práticas esportivas, respeitando as regras e
os adversários.
• Diferenciação dos conceitos de jogo e
esporte, identificando as características
que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional
e comunitária/lazer).
• Participação nas práticas esportivas, incorporando o processo de organização e
manutenção da atividade, ainda que em
algumas situações, seja preciso contar
com a mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.

•

• Esportes de campo e
taco;
•
• Esportes de rede/parede;
•
• Esporte de invasão;

•

•
• Conceito de esporte,
jogo e lazer;

•

•
• Esporte e inclusão;
• Normas de convivência;
• Esportes do cotidiano;
• As dimensões do esporte;
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•

correr, lançar, passar, chutar, arremessar e saltar.
Experimentação dos esportes evidencia as capacidades físicas,
como a força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação
motora, e permitem discussões
sobre a importância do seu desenvolvimento tanto para a aptidão física relacionada ao desempenho
esportivo como para a saúde e
qualidade de vida
Pesquisa subsidiada por um roteiro relacionando os aspectos
que se deseja alcançar: definições
de esporte utilizadas no Brasil, investigando a sua origem e o seu
significado: Um exemplo é o "Manifesto Mundial do Esporte", criado
pela UNESCO e que divide o esporte em:
Esporte educacional, voltado para
crianças e adolescentes em idade
escolar (Fundamental e Médio);
Esporte de participação, praticado
no tempo livre, em situações de lazer e com finalidade de bem-estar
físico e psicológico, e
Esporte de alto rendimento, fundamentado na competição, com regras e normas rígidas e com o objetivo de superação, competição e
vitória.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a manifestação dos alunos sobre como
se perceberam na atividade e a
participação do grupo.

Observação, registro e análise:
• de como os alunos procedem
nas diferentes situações
(competitivas e cooperativas), considerando a própria
evolução;
• sobre a elaboração e cumprimento das regras, da dinâmica coletiva e das participações individuais;
• das alterações nas regras
dos esportes e jogos, explicitando evolução da complexidade;
• sobre a evolução na organização e desenvolvimento
das atividades pelos alunos;
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder; sobre a evolução coletiva na resolução de conflitos a partir do diálogo.

• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nas práticas esportivas.

• Avaliar e refletir sobre o
próprio desempenho e
dos demais, tendo
como referência o esforço pessoal, contando, ainda, com o auxílio do professor em alguns momentos.

• Produção de circuitos de jogos esportivos considerando as possibilidades individuais e as possibilidades dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
circuitos, a partir da análise dos gestos
presentes nos esportes coletivos e individuais.

• Noções das capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio;
• Atividades esportivas
realizadas
em
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• Situações de vivência da prática
esportiva favorecendo a compreensão e a valorização dessas atividades para o desenvolvimento do
grupo e a inclusão de todos.
• Propor momentos de reflexão nos
quais os alunos possam valorizar
aprendizagens relacionadas à participação, como, por exemplo, a
importância do trabalho em
equipe para se atingir um objetivo
comum, e não ao fato de terem ganho ou perdido uma disputa.
• Apresentar aos alunos as diversas
definições de esporte utilizadas no
Brasil, investigando a sua origem e
o seu significado.
• Situações com aprendizagens sobre as aproximações do esporte
com o jogo, que permite a adaptação de regras e espaços e um caráter mais informal, até o estudo
do esporte formal, como uma manifestação cultural de grande impacto em nossa sociedade, que é
orientada para a competição, exclusão dos menos hábeis, profissionalismo, treinamento exaustivo e
regras rígidas.
• Situações em que os alunos manifestem opiniões sobre circunstâncias concretas vivenciadas durante os esportes, estimulando a
reflexão sobre a variação do grau
de dificuldade, a partir da alteração de algumas regras, tomando
como referência o esporte original.

• Observação, registro e análise: dos circuitos, percursos
e jogos de exercício quanto
ao grau de desafio;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a tarefa;

• Planejamento da montagem do circuito
das práticas esportivas considerando os
riscos e possibilidades de acidentes.
• Participação em atividades corporais desafiadoras, com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades, propostas
em aula e cotidianas, de aprendizagem
corporal em que seja preciso avaliar o
próprio desempenho para estabelecer
metas (ainda que com o auxílio do professor).

espaços da escola e
comunidade;
• Circuito esportivo;
• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;
• Esportes do cotidiano;
• A importância do esporte para o bem-estar físico e mental;
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• Circuitos / percursos elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus etc., que: estimulem o desenvolvimento da combinação de movimentos de estabilização, manipulação e locomoção; mobilizem a prática sobre as
dificuldades e permitam avaliar o
desempenho e a evolução;
• Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• Estimulem a criança a enfrentar
desafios e a construir uma autoestima positiva.
• Circuitos/percursos utilizando os
materiais presentes na escola,
como bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus etc., a partir da
análise dos gestos presentes nos
esportes coletivos (futebol, basquete, vôlei, handebol, tênis, basebol etc.).
• Registro das regras dos esportes
refletindo coletivamente sobre o
grau de dificuldade, considerando
o quê e porque se torna mais fácil,
mais difícil, menos ou mais desafiador, como, por exemplo: os gestos e movimentos envolvidos; o
tempo de reação para ajustar o
movimento à bola (variações de tamanho e peso da bola).
• Observação: é importante que o
professor atue preventivamente,
antecipando os riscos da atividade
e, nestas situações, participe das
decisões de montagem, opinando
e ampliando as condições de segurança.

• da auto avaliação sobre a
evolução nos jogos de exercício e em direção às metas
pessoais;
• do envolvimento dos alunos
com a tarefa e das suas atitudes frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

• Valorizar, participar e
apreciar as práticas esportivas pertencentes à
sua localidade, bem
como as manifestações
culturais pertencentes
a outras regiões do
país.

• Perceber o próprio
corpo, ampliar a consciência corporal e adquirir hábitos posturais de
modo a não prejudicar
a própria saúde.

• Participação em algumas práticas esportivas presentes na cultura brasileira com
disponibilidade para aprender a partir de
tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades práticas esportivas propostas em aula considerando a importância de cada um no resultado coletivo.
• Experimentação e fruição em diversos tipos de esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão, identificando
seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas
para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
• Produção de adaptações nos esportes
considerando as possibilidades individuais e a dos colegas.
• Participação em atividades de criação
das práticas esportivas a partir de algumas manifestações culturais pertencentes a outras regiões do país.
• Planejamento e montagem de pequenas
apresentações das práticas esportivas
produzidas em grupo.
• Disponibilidade para observar e analisar
a postura dos outros, durante as atividades em aula e em situações do cotidiano.
• Disponibilidade para sentir e analisar o
próprio corpo durante as atividades.

• Esportes e jogos da
cultura local (indígenas ribeirinha e extrativista);
• Conceito de esporte,
jogo e lazer;
• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;

• Diferenças entre homens e mulheres nas
práticas esportivas;
• Esportes de outras regiões do estado e do
país;

• Noções das capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio;
• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;
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• Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como, por exemplo: assistir vídeos, visitar um local específico,
entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, Internet.
• Estimular a participação nos esportes praticados em várias localidades do país e do mundo, proporcionando diferentes vivências na
execução de tarefas onde haja a
colaboração de todos os envolvidos.
• Vivências de adaptações nos esportes considerando as possibilidades individuais e a dos colegas.
• Rodas de conversa nas quais as
crianças manifestem opiniões sobre as regras dos esportes, avaliando como a atividade aconteceu
com relação à participação e à motivação.

Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a prática;
• das pesquisas realizadas e a
evolução do conhecimento
sobre cada prática;
• do envolvimento dos alunos
com a atividade e da sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

• Vivência de exercício, posturas e
atividades favorecendo a compreensão e a valorização do alinhamento postural.
• Vivência de atividades com possibilidade de observar e ser observado na forma como se movimenta e as posturas que utiliza,
como, por exemplo:
• Forma de se levantar;
• Postura sentada para se alimentar;

Observação, registro e análise:
• de como as crianças se posicionam em diferentes situações, ao longo do tempo,
comparando-as para verificar a evolução;
• de como os alunos se expressam oralmente explicando
seus hábitos posturais e os
de seus colegas;

• Conhecer, participar e
compreender algumas
das diferentes manifestações das práticas esportivas como parte da
cultura corporal, respeitando as regras e adversários, resolvendo
as situações de conflito
pelo diálogo, diferenciando competição de
agressividade.

• Disponibilidade para ouvir o professor e
colegas sobre o que observam a respeito
da sua postura durante as atividades e
agir corretivamente.
• Participação em atividades de ampliação da consciência corporal.

• Atividade física e exercício físico;
• A importância do esporte para o bem-estar físico e mental.

• Disponibilidade para participar de alguns esportes com características de
confronto, identificando seus elementos
comuns e criando estratégias individuais
e coletivas para sua execução.
• Experimentação e fruição em diversos tipos de esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão, identificando
seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas
para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
• Disponibilidade para respeitar a integridade física do outro (atenção e responsabilidade para não machucá-lo).
• Disponibilidade para construir relação
de companheirismo com o adversário.
• Valorização das diferentes culturas e
práticas esportivas e suas regras.
• Disponibilidade para o diálogo sobre limites, combinados e resolução de conflitos.

• Atividades esportivas
realizadas em espaços da comunidade;
• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;
• Esportes do cotidiano;

• Atividade física e saúde;
• Normas de convivência;
• Esportes de outras regiões do estado e do
país;
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• Na sala de aula, durante os momentos de estudo;
• Nas situações do esporte, como
arremessa e corre (alinhamento
dos pés e das pernas etc.) favorecendo a ampliação da consciência
corporal.
• Rodas de conversa e aula expositiva sobre as principais posturas e
atividades do dia a dia que evidenciam a necessidade do bom alinhamento postural e da consciência corporal.
• Situações de vivência de esportes
com possibilidade de elaboração
de estratégias de ataque e defesa,
enfatizando a compreensão das
regras e as adaptações necessárias para a inclusão de todos.
• Rodas de levantamento de esportes conhecidos com a explicitação
das regras e materiais para sua realização.
• Disponibilidade para refletir sobre
os significados da vitória e da derrota presentes nos esportes.
• Vivência de atividades que haja,
no decorrer do desenvolvimento
das aulas, momentos de reflexão
nos quais os alunos possam valorizar aprendizagens relacionadas
à participação, como, por exemplo, a importância do trabalho em
equipe para se atingir um objetivo
comum, e não ao fato de terem ganho ou perdido uma disputa.

• de como o grupo identifica
hábitos de má postura e
como age corretivamente.

Observação, registro e análise:
• de como os alunos procedem
nas atividades da coluna anterior;
• das práticas que foram pesquisadas e adaptadas para
vivência na escola;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para favorecer
a vivência das atividades;
• sobre as pesquisas realizadas e a evolução do conhecimento sobre cada prática;
• do envolvimento dos alunos
com a atividade e da sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• sobre a frequência do diálogo para resolver situações
de conflito.

21. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GINÁSTICA – 4º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações da cultura corporal de outros contextos
culturais (outras regiões do estado e do
país), adotando uma
postura de compreensão e aceitação da diversidade, ou seja, não
preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, sexuais ou culturais.

• Experimentação e fruição, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos,
giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais), propondo coreografias com
diferentes temas do cotidiano.
• Pesquisa sobre práticas da cultura corporal de outras regiões.

• Roteiros de entrevista para serem
aplicados junto aos familiares e na
comunidade, identificando a região onde nasceram os entrevistados e quais as práticas corporais
mais próximas das ginásticas explicitadas nos dias de hoje.
• Pesquisa em livros, revistas e na
Internet para obter algumas referências bibliográficas e endereços
de ‘sites’, como subsídios para a
pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das atividades,
bem como o relato de como eram
praticadas, onde aprenderam, as
principais regras, movimentos e
gestos.
• Rodas de conversa nas quais os
alunos manifestem opiniões, por
exemplo, sobre u movimento rítmico, brincadeira ou dança, relacionando-o/a ao modo como era desenvolvido, identificando os valores e costumes (por exemplo, uma
dança em que culturalmente só os
homens dançam, roupa e indumentária utilizadas) e ainda, quais
seriam as possíveis adaptações
para a vivência na escola, recorrendo às fontes pesquisadas.

Observação, registro e análise:
• das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento, quantas foram às novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como os alunos participam das atividades: grau de
compreensão da atividade,
das regras, do prazer que
sentem em participar, da
compreensão das pequenas
coreografias;
• de como os alunos se expressam oralmente nas rodas de
conversa e nas diferentes situações cotidianas, da qualidade da participação nas decisões e encaminhamentos
do grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e da forma como as
crianças se envolvem;
• da escolha das atividades
folclóricas e de como a compreendem e valorizam.

• Jogos, danças, brincadeiras e ginásticas.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre os diferentes elementos
da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais), de outras regiões, assim
como para escutar os colegas sobre o
que descobriram e aprenderam.
• Participação em situações de jogos, brincadeiras, danças e ginásticas de outras
regiões.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de
convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal de outras regiões, identificando
valores e costumes.

• Ginástica geral;

• Ginástica geral –elementos presentes no
cotidiano;
• Ginástica geral - elementos básicos.

• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos;
• Ginastica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar;
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Formas de avaliação
adequadas

• Situações em que os alunos possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal, compartilhar
sentimentos e as dificuldades encontradas.
• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, respeitando as regras, não discriminando os colegas, procurando solucionar os
conflitos pelo diálogo,
tendo no professor um
parceiro para mediação
dos conflitos apenas
quando todos os recursos pessoais forem esgotados.

• Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação de todos como
princípio do trabalho coletivo com jogos,
esportes e ginásticas.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados ginásticas
como elementos organizadores da prática.
• Participação em situações mais competitivas e cooperativas envolvendo os jogos, esportes, ginásticas, respeitando as
regras e os adversários.
• Participação de ginásticas, incorporando
o processo de organização e manutenção da atividade, ainda que em algumas
situações, seja preciso contar com a mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nos jogos e esportes.

• Ginástica geral;
• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos;

• Ginástica geral e habilidades motoras;
• Elementos combinatórios da ginástica;
• Vivencias de grupo em
coreografias;
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• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a manifestação dos alunos sobre como
se perceberam na atividade e a
participação do grupo.
• Situações de vivência de movimentos rítmicos favorecendo a
compreensão e a valorização dessas atividades para o desenvolvimento do grupo e a inclusão de todos.
• Elaboração de forma coletiva de
combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano.
• Rodas de combinações com movimentos acrobáticos e conhecidos
pelos alunos com a explicitação
das regras e materiais para sua realização.
• Disponibilidade para refletir sobre
os significados da vitória e da derrota presentes nas práticas corporais.
• Rodas de conversa nas quais as
crianças manifestem opiniões sobre as regras dos elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos,
giros, rotações, acrobacias, com e

• Observação e registro de
como o aluno procede nas
atividades propostas na coluna anterior com foco na (o):
Observação, registro e análise:
• de como os alunos procedem
nas diferentes situações
(competitivas e cooperativas), considerando a própria
evolução;
• sobre a elaboração e cumprimento das regras, da dinâmica coletiva e das participações individuais;
• das alterações nas regras
dos esportes e jogos, explicitando evolução da complexidade;
• sobre a evolução na organização e desenvolvimento
das atividades pelas crianças;
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder; sobre a evolução coletiva na resolução de conflitos a partir do diálogo.

•

•

• Avaliar e refletir sobre o
próprio desempenho e
dos demais, tendo
como referência o esforço pessoal, contando, ainda, com o auxílio do professor em alguns momentos.

• Participação em atividades corporais desafiadoras, com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades, propostas
em aula e cotidianas, de aprendizagem
corporal em que seja preciso avaliar o
próprio desempenho para estabelecer
metas (ainda que com o auxílio do professor).
• Produção de circuitos de ginásticas considerando as possibilidades individuais e
as possibilidades dos colegas.

• Ginástica geral - elementos básicos
• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos;
• Ginástica geral e habilidades motoras;

•

• Circuitos de ginásticas
considerando riscos e
acidentes;

•
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•

•

sem materiais) e as adaptações
sobre as regras dos movimentos,
avaliando como a atividade aconteceu com relação à participação e
à motivação dos alunos.
Situações em que os alunos manifestem opiniões sobre circunstâncias concretas vivenciadas durante os movimentos acrobáticos
(equilíbrios, saltos, giros, rotações,
acrobacias, com e sem materiais),
estimulando a reflexão sobre a variação do grau de dificuldade, a
partir da alteração de algumas regras, tomando como referência o
movimento original.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
vivências de vitória e derrota experimentadas durante as apresentações, estimulando que reflitam sobre os significados e sentimentos
de ganhar e perder como condição
para participar.
Circuitos/percursos elaborados
com bancos suecos, cordas, aros
bambolês, pneus, fitas, cones,
massas, bastões etc., que:
Estimulem o desenvolvimento da
combinação de movimentos de estabilização, manipulação e locomoção;
Mobilizem a prática sobre as dificuldades e permitam avaliar o desempenho e a evolução;
Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;

• Observação, registro e análise: dos circuitos, percursos
e jogos de exercício quanto
ao grau de desafio;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• da auto avaliação sobre a
evolução nos jogos de exercício e em direção às metas
pessoais;
• do envolvimento dos alunos
com a tarefa e das suas atitudes frente às dificuldades;

• Participação em atividades de criação de
circuitos, a partir da análise dos gestos
presentes nos jogos e esportes coletivos
e individuais, atividades circenses e ginásticas, utilizando materiais diversos.
• Planejamento da montagem do circuito
considerando os riscos e possibilidades
de acidentes.

• Elementos combinatórios da ginástica;
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• Estimulem os alunos a enfrentar
desafios e a construir uma autoestima positiva.
• Circuitos/percursos com várias estações utilizando os materiais presentes na escola, como bancos suecos, cordas, aros bambolês,
pneus, fitas, cones, massas, bastões etc., que:
• a partir da análise dos gestos presentes em jogos e esportes coletivos (futebol, basquete, vôlei, handebol, tênis, basebol etc.) e atividades circenses e ginásticas (cambalhotas, estrelas, manipulação
de malabaris e diabolôs, equilíbrio
sobre pernas de pau e pé de lata,
etc.), solicitar que os alunos classifique-os quanto ao grau de dificuldade, tomando como referência o
movimento original.
• Jogo de exercício partindo da “desconstrução” de um elemento da ginástica, destacando ações importantes para o êxito e que combinem diferentes movimentos como:
• deslocar-se manipulando fitas;.
• Correr, saltar e arremessar bambolês;
• Arremessar as massas o mais
longe, correr e aparar;
• Rebater, correr e esquivar-se (e
etc.).
• Observação: É importante que o
professor atue preventivamente,
antecipando os riscos da atividade
e, nestas situações, participe das
decisões de montagem, opinando

• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

• Valorizar, participar e
apreciar as ginásticas
pertencentes à sua localidade, bem como as
manifestações culturais pertencentes a outras localidades.

• Planejamento e utilização de estratégias
para resolver desafios na execução de
elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo
as potencialidades e os limites do corpo
e adotando procedimentos de segurança
• Participação em momentos de ginásticos presentes na cultura brasileira com
disponibilidade para aprender a partir de
tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades de ginásticas
propostas em aula considerando a importância de cada um no resultado coletivo.
• Produção de adaptações nas ginásticas
considerando as possibilidades individuais e a dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
ginásticas a partir de algumas manifestações culturais ou “estilos”.
• Planejamento da montagem de pequenas apresentações envolvendo movimentos de ginásticas produzidas em
grupo.

• Ginástica e mídia;
• Ginástica geral –elementos presentes no
cotidiano;
• Ginástica geral - elementos básicos.

•

• Ginástica geral e habilidades motoras;
• Elementos combinatórios da ginástica;
•
• Vivencias de grupo em
coreografias;
• Elementos da ginástica nos jogos da cultura indígenas;

•
•
•
•
•
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e ampliando as condições de segurança.
Vivência dos movimentos de rotação, equilíbrio, saltos, acrobacias,
entre outros, onde o aluno seja levado a reconhecer as regiões corporais e as estruturas solicitadas.
Por exemplo, durante uma sequência de saltos, são solicitados
principalmente os membros inferiores e as articulações do tornozelo, joelho e quadril para amortecer o impacto na aterrissagem.
Esse conhecimento possibilita aos
alunos terem autonomia para adotar medidas de segurança não só
durante as aulas de Educação Física, mas sempre que se envolverem em atividades físicas no seu
dia a dia.
Atividades rítmicas elaboradas
com as diferentes manifestações
culturais como: boi, frevo, catira,
pau de fita, forró etc. que:
Estimulem a vivência rítmica e a
expressão corporal;
Mobilizem a prática sobre as dificuldades;
Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
Contribuam para formar uma autoestima positiva.
Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como, por exemplo: assistir vídeos, visitar um local específico,
entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, Internet.

Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças;
• das adaptações realizadas
pelos alunos
• das pesquisas realizadas e a
evolução do conhecimento
sobre cada prática;
• do envolvimento dos alunos
com a atividade e da sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

• Perceber o próprio
corpo, ampliar a consciência corporal e adquirir hábitos posturais de
modo a não prejudicar
a própria saúde.

• Disponibilidade para observar e analisar
a
postura dos outros, durante as atividades em aula e em situações do cotidiano.
• Disponibilidade para sentir e analisar o
próprio corpo durante as atividades.
• Disponibilidade para ouvir o professor e
colegas sobre o que observam a respeito
da sua postura durante as atividades e
agir corretivamente.
• Participação em atividades de ampliação da consciência corporal.

• Ginástica geral;
• Ginástica geral e habilidades motoras;
• Elementos combinatórios da ginástica;

460

• Situações de práticas de diferentes manifestações favorecendo:
• A vivência dos diferentes ritmos,
movimentos e gestos;
• A criatividade para transformar e
adaptar os gestos;
• Transposição de ritmos de uma
cultura para gestos e movimentos
de outra (Por exemplo: Quadrilha
em ritmo de forró).
• Vivência de exercício, posturas e
atividades favorecendo a compreensão e a valorização do alinhamento postural.
• Vivência de atividades com possibilidade de observar e ser observado na forma como se movimenta e as posturas que utiliza,
como, por exemplo: forma de se levantar; postura sentada para se
alimentar; na sala de aula, durante
os momentos de estudo; nas situações de jogo, como arremessa e
corre (alinhamento dos pés e das
pernas etc.) e nas situações de
exercícios ginásticos (como utiliza
os músculos e articulações nas
alavancas), favorecendo a ampliação da consciência corporal.
• Rodas de conversa e aula expositiva sobre as principais posturas e
atividades do dia a dia que evidenciam a necessidade do bom alinhamento postural e da consciência corporal.

Observação, registro e análise:
• de como os alunos se posicionam em diferentes situações, ao longo do tempo,
comparando-as para verificar a evolução;
• de como os alunos se expressam oralmente explicando
seus hábitos posturais e os
de seus colegas;
• de como o grupo identifica
hábitos de má postura e
como age corretivamente.

22. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – DANÇAS – 4º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações da cultura corporal de outros contextos
culturais, (outras regiões, do estado e do
país, incluindo matriz
indígena e africana),
adotando uma postura
de compreensão e aceitação da diversidade,
ou seja, não preconceituosa ou discriminatória por razões sociais,
sexuais ou culturais.

• Pesquisa sobre práticas da cultura corporal a partir das danças de outros contextos culturais, (outras regiões do estado e do país, incluindo a de matriz indígena e africana), adotando uma postura de compreensão e aceitação da diversidade.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre as manifestações das
danças de outras regiões, assim como
para escutar os colegas sobre o que descobriram e aprenderam.
• Participação em práticas rítmicas de outras regiões, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo de cada um.
• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal de outras regiões, incluindo a
de matriz indígena e africana identificando valores e costumes.
• Identificação de situações de injustiça e
preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das danças e demais práticas
corporais e discutir alternativas para superá-las.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de
convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e

• Roteiros de entrevista para serem
aplicados junto aos familiares e na
comunidade, identificando a região onde nasceram os entrevistados e quais danças praticavam.
• Pesquisa em livros, revistas e na
Internet para obter algumas referências bibliográficas e endereços
de ‘sites’, como subsídios para a
pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolva a
apresentação (filme, documentário ou outro) das danças regionais,
bem como o relato de como eram
praticadas, onde aprenderam, as
principais regras, movimentos e
gestos.
• Faça um mapeamento das danças
conhecidas pelos alunos. Após registrar as informações, peça que
os estudantes classifiquem os ritmos citados conforme o local da
ocorrência, a época, os trajes, os
participantes etc. Convide-os a trazer CDs com músicas que gostariam de dançar.
• Rodas de conversa nas quais os
alunos manifestem opiniões, sobre a dança, relacionando-o/a ao
modo como era dançado, identificando os valores e costumes (por

Observação, registro e análise:
• das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento, quantas foram às novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como dos alunos participam das atividades: grau de
compreensão da atividade,
das regras, do prazer que
sentem em participar, da
compreensão das pequenas
coreografias;
• de como dos alunos se expressam oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas,
da qualidade da participação
nas decisões e encaminhamentos do grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e da forma como as
crianças se envolvem;
• da escolha das atividades
folclóricas e de como a compreendem e valorizam.

• Dança de matriz indígena;
• Danças de matriz africana;

• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Danças e músicas africanas;
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
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Formas de avaliação
adequadas

opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Participar de atividades
rítmicas, respeitando
as regras, não discriminando os colegas, procurando solucionar os
conflitos pelo diálogo,
tendo no professor um
parceiro para mediação
dos conflitos apenas
quando todos os recursos pessoais forem esgotados.

• Adequação da prática rítmica ao grupo,
evidenciando a participação de todos
como princípio do trabalho coletivo.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados dos movimentos rítmicos, como elementos organizadores da prática.
• Participação em situações mais competitivas e cooperativas envolvendo práticas rítmicas, incluindo a de matriz indígena e africana, respeitando as regras e
os adversários.
• Participação em práticas rítmicas incluindo a de matriz indígena e africana, incorporando o processo de organização e
manutenção da atividade, ainda que em
algumas situações, seja preciso contar
com a mediação do professor.
• Formulação e utilização de estratégias
para a execução de elementos constitutivos das danças populares do Brasil e
do mundo, e das danças de matriz indígena e africana.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nas práticas de danças, incluindo a
de matriz indígena e africana.

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Valores e atitudes;
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Dança de matriz indígena;
• Danças de matriz africana;

•

•

•

•
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exemplo, uma dança em que culturalmente só os homens dançam,
roupa e indumentária utilizadas) e
ainda, quais seriam as possíveis
adaptações para a vivência na escola, recorrendo às fontes pesquisadas.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a manifestação dos alunos sobre como
se perceberam na atividade e a
participação do grupo.
Consulte a turma sobre o gosto
musical. Solicite uma pesquisa.
Elabore questões: qual a origem?,
por que se dança desse modo?, o
que significam esses movimentos?, por que as pessoas ocupam
essas posições? Converse sobre
os meios de encontrar as respostas. Algumas delas podem ser obtidas em classe, outras por meio
da internet, de livros, de familiares
e de amigos. Oriente o formato dos
registros (caderno, gravador, máquina fotográfica etc.) e combine
uma data para a socialização das
descobertas. Isso pode ser feito
em pequenos painéis, seminários
e exposição de trabalhos.
Rodas de levantamento de danças
conhecidos com a explicitação das
regras e materiais para sua realização.
Rodas de conversa nas quais os
alunos manifestem opiniões sobre
as modalidades das danças e

• Observação e registro de
como a criança procede
nas atividades propostas
na coluna anterior com foco
na (o): Observação, registro e análise:
• de como os alunos procedem nas diferentes situações (competitivas e cooperativas), considerando a
própria evolução;
• sobre a elaboração e cumprimento das regras, da dinâmica coletiva e das participações individuais;
• das alterações nas regras
dos esportes e jogos, explicitando evolução da complexidade;
• sobre a evolução na organização e desenvolvimento
das atividades pelas crianças;
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder;
• sobre a evolução coletiva
na resolução de conflitos a
partir do diálogo.

•

•

• Avaliar e refletir sobre o
próprio desempenho e
dos demais, tendo
como referência o esforço pessoal, contando, ainda, com o auxílio do professor em alguns momentos.

• Produção de circuitos de danças considerando as possibilidades individuais e
as possibilidades dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
circuitos, a partir da análise dos gestos
presentes nos movimentos coletivos e
individuais, presentes nas danças.
• Planejamento da montagem do circuito
das práticas rítmicas considerando os
riscos e possibilidades de acidentes.
• Participação em atividades corporais desafiadoras, com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades, propostas
em aula e cotidianas, de aprendizagem
corporal em que seja preciso avaliar o
próprio desempenho para estabelecer
metas (ainda que com o auxílio do professor).

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional;
• Circuitos com elementos da dança;

•
•

•
•
•
•

•
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como reorganizá-las, de modo a
garantir a participação de todos.
Apresentações, estimulando a reflexão sobre a variação do grau de
dificuldade, a partir da alteração
de algumas regras, tomando como
referência a coreografia original.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
vivências de vitória e derrota experimentadas durante as danças, estimulando que reflitam sobre os
significados e sentimentos de participar ou não da prática.
Circuitos/percursos
elaborados
com ritmos variados:
Estimulem o desenvolvimento da
combinação de movimentos de estabilização, manipulação e locomoção;
Mobilizem a prática sobre as dificuldades e permitam avaliar o desempenho e a evolução;
Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
Estimulem o aluno a enfrentar desafios e a construir uma autoestima positiva.
Pesquisa sobre as danças especifica da localidade, registrando os
movimentos e gestos utilizados
para essas danças. Construir um
quadro ou tabela explicando os
significados dos gestos/movimentos.
Observação: É importante que o
professor atue preventivamente,
antecipando os riscos da atividade
e, nestas situações, participe das

• Observação, registro e análise: dos circuitos, percursos
e jogos de exercício quanto
ao grau de desafio;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• da auto avaliação sobre a
evolução nos jogos de exercício e em direção às metas
pessoais;
• do envolvimento das crianças com a tarefa e das suas
atitudes frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

• Valorizar, participar e
apreciar as práticas esportivas pertencentes à
sua localidade, bem
como as manifestações
culturais pertencentes
a outras regiões do país
e do mundo.

• Perceber o próprio
corpo, ampliar a consciência corporal e adquirir hábitos posturais de

• Participação em algumas práticas de
danças presentes na cultura brasileira,
incluindo a de matriz indígena e africana,
com disponibilidade para aprender a
partir de tentativas (trabalho com o “erro
construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades rítmica propostas em aula, considerando a importância de cada um no resultado coletivo.
• Experimentação, recriação e fruição das
danças populares do Brasil e do mundo
e danças de matriz indígena e africana,
valorizando e respeitando os diferentes
sentidos e significados dessas danças
em suas culturas de origem.
• Produção de adaptações nos movimentos rítmicos, incluindo a de matriz indígena e africana considerando as possibilidades individuais e a dos colegas.
• Participação em atividades rítmicas a
partir de algumas manifestações culturais pertencentes a outras regiões do
país e do mundo, incluindo a de matriz
indígena e africana.
• Planejamento e montagem de pequenas
apresentações rítmicas produzidas em
grupo.

• Dança de matriz indígena;
• Danças de matriz africana;

• Disponibilidade para observar e analisar
a postura dos outros, durante as atividades em aula e em situações do cotidiano.
• Disponibilidade para sentir e analisar o
próprio corpo durante as atividades.

• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;

•

•
•
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Danças populares do
Brasil e do mundo;

•
•
•

•
•
•
•

•

•
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decisões de montagem, opinando e
ampliando as condições de segurança.
Atividades rítmicas elaboradas
com as diferentes manifestações
culturais como: boi, frevo, catira,
pau de fita, forró, danças indígenas etc. que:
Estimulem a vivência rítmica e a
expressão corporal;
Mobilizem a prática sobre as dificuldades;
Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
Contribuam para formar uma autoestima positiva.
Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como, por exemplo: assistir vídeos, visitar um local específico,
entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, Internet.
Situações de práticas de diferentes manifestações favorecendo:
A vivência dos diferentes ritmos,
movimentos e gestos;
A criatividade para transformar e
adaptar os gestos;
A transposição de ritmos de uma
cultura para gestos e movimentos
de outra (Por exemplo: Quadrilha
em ritmo de forró).
Vivência de exercício, posturas e
atividades favorecendo a compreensão e a valorização do alinhamento postural.
Vivência de atividades com possibilidade de observar e ser

Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças;
• das adaptações realizadas
pelas crianças para dificultar
e para facilitar a prática;
• das pesquisas realizadas e a
evolução do conhecimento
sobre cada prática;
• do envolvimento dos alunos
com a atividade e da sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

Observação, registro e análise:
• de como os alunos se posicionam em diferentes situações, ao longo do tempo,
comparando-as para verificar a evolução;

modo a não prejudicar
a própria saúde.

• Disponibilidade para ouvir o professor e
colegas sobre o que observam a respeito
da sua postura durante as atividades e
agir corretivamente.
• Participação em atividades de ampliação da consciência corporal.

• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional;
• Danças folclóricas do
Brasil;

•
•
•

•

• Conhecer, participar e
compreender algumas
das diferentes manifestações das danças
como parte da cultura
corporal desenvolvida
na escola e em outros
espaços, respeitando
as regras e adversários,
resolvendo as situações de conflito pelo diálogo,
diferenciando
competição de agressividade.

• Comparação e identificação dos elementos constitutivos comuns e diferentes
(ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de
matriz indígena e africana.
• Disponibilidade para participar de danças com características de confronto,
identificando os elementos constitutivos
comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos);
• Valorização das danças diferentes culturas populares do Brasil e do mundo, incluindo a de matriz indígena e africana.
• Disponibilidade para respeitar a integridade física do outro (atenção e responsabilidade para não machucá-lo).

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Dança de matriz indígena;
• Danças de matriz africana;
• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Danças e músicas africanas;

•

•

• Valores e atitudes;
•
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observado na forma como se movimenta e as posturas que utiliza,
como, por exemplo:
Forma de se levantar; postura sentada para se alimentar;
Na sala de aula, durante os momentos de estudo;
Nas situações de jogo, como arremessa e corre (alinhamento dos
pés e das pernas etc.) e nas situações de exercícios ginásticos
(como utiliza os músculos e articulações nas alavancas), favorecendo a ampliação da consciência
corporal.
Rodas de conversa e aula expositiva sobre as principais posturas e
atividades do dia a dia que evidenciam a necessidade do bom alinhamento postural e da consciência corporal.
Trabalho em grupo ou dupla: propor ações que unam a escola a outras entidades do poder público
para incorporar ações que possibilitem a observação e análise dos
espaços públicos e o diálogo sobre
possíveis intervenções para melhor aproveitamento desses espaços.
Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como, por exemplo: assistir vídeos, visitar um local específico,
entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, Internet.
Situações onde os alunos possam
conhecer e vivenciar conforme a

• de como os alunos se expressam oralmente explicando
seus hábitos posturais e os
de seus colegas;
• de como o grupo identifica
hábitos de má postura e
como age corretivamente.

Observação, registro e análise:
• de como os alunos procedem
nas atividades da coluna anterior;
• das práticas que foram pesquisadas e adaptadas para
vivência na escola;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para favorecer
a vivência das atividades;
• sobre as pesquisas realizadas e a evolução do conhecimento sobre cada prática;
• do envolvimento dos alunos
com a atividade e da sua contribuição com o trabalho do
grupo;

realidade da escola diferentes manifestações folclóricas, compreendendo as origens, costumes e contextos de criação das diferentes
práticas. Exemplos: Danças de
matriz africana: Samba de Roda, o
Jongo do Sudeste, o Tambor de
Crioula e as Rodas de Capoeira, o
Maracatu, o Samba de Coco e a Ciranda como algumas das manifestações da cultura popular brasileira de matriz africana; Danças de
matriz indígena: Toré apresenta
variações de ritmos e toadas dependendo de cada povo; Maracá –
chocalho indígena feito de uma cabaça seca, sem miolo, na qual se
colocam pedras ou sementes;
Dança do Kuarup (nome de uma
árvore sagrada), um ritual de reverência aos mortos; Acyigua, uma
dança mística destinada a resgatar a alma do índio que morre assassinado.
• Situações de vivência de diferentes lutas adaptadas à possibilidade de prática na escola, favorecendo: a vivência dos diferentes
objetivos próprios a cada luta,
como imobilizar, derrubar, atingir;
a criatividade para transformar e
adaptar os gestos e materiais (Por
exemplo: prática de chutes de katarê em bolas “quicando”);a transposição de objetivos das lutas
para jogos (Por exemplo: só será
considerado pego quando o pegador conseguir tirar os dois pés do
chão de quem foi pego).

• Disponibilidade para construir relação
de companheirismo com o adversário.
• Disponibilidade para o diálogo sobre limites, combinados e resolução de conflitos.
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• sobre a frequência do diálogo para resolver situações
de conflito

467

23. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – LUTAS – 4º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações da cultura corporal de outros contextos
culturais, (outras regiões, do estado, país e
do mundo, (incluindo
matriz indígena e africana), adotando uma
postura de compreensão e aceitação da diversidade, ou seja, não
preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, sexuais ou culturais.

• Pesquisa sobre práticas da cultura corporal a partir das lutas de outros contextos culturais, (outras regiões do estado,
país e do mundo, incluindo a de matriz
indígena e africana), adotando uma postura de compreensão e aceitação da diversidade.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre as manifestações das lutas de outras regiões, assim como para
escutar os colegas sobre o que descobriram e aprenderam.
• Participação em práticas corporais de
outras regiões, prezando pelo trabalho
coletivo e pelo protagonismo de cada
um.

• Roteiros de entrevista para serem
aplicados junto aos familiares e na
comunidade, identificando a região onde nasceram os entrevistados e quais jogos, danças e brincadeiras praticavam.
• Pesquisa em livros, revistas e na
Internet para obter algumas referências bibliográficas e endereços
de ‘sites’, como subsídios para a
pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das atividades,
bem como o relato de como eram
praticadas, onde aprenderam, as
principais regras, movimentos e
gestos.
• Rodas de conversa nas quais os
alunos manifestem opiniões, por
exemplo, sobre uma luta, relacionando-o/a ao modo como era e
como está, identificando os valores e costumes (por exemplo, uma
luta em que culturalmente só os
homens praticavam, roupa e indumentária utilizadas) e ainda, quais
seriam as possíveis adaptações
para a vivência na escola, recorrendo às fontes pesquisadas.
• Seleção de filmes que abordam as
lutas, proponha para a turma

Observação, registro e análise:
• das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento, quantas foram às novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como os alunos participam das atividades: grau de
compreensão da atividade,
das regras, do prazer que
sentem em participar, da
compreensão das pequenas
coreografias;
• de como os alunos se expressam oralmente nas rodas de
conversa e nas diferentes situações cotidianas, da qualidade da participação nas decisões e encaminhamentos
do grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e da forma como as
crianças se envolvem;
• da escolha das atividades
folclóricas e de como a compreendem e valorizam.

• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal de outras regiões, incluindo a
de matriz indígena e africana identificando valores e costumes.
• Identificação das características das lutas do contexto comunitário e regional e
lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas
corporais.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de
convivência em grupo.

• Lutas do contexto comunitário e regional;

• Luta como pratica corporal organizada;

• Lutas e as modificações provocadas a
partir de sua pratica
no contexto comunitário e regional;
• Lutas de matriz indígena e africana;

• Valores e atitudes;

468

Formas de avaliação
adequadas

• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, respeitando as regras, não discriminando os colegas, procurando solucionar os
conflitos pelo diálogo,
tendo no professor um
parceiro para mediação
dos conflitos apenas
quando todos os recursos pessoais forem esgotados.

• Adequação da prática de luta ao grupo,
evidenciando a participação de todos
como princípio do trabalho coletivo.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados dos movimentos de lutas corporais, como elementos organizadores da prática.
• Participação em situações mais competitivas e cooperativas envolvendo práticas corporais de lutas, incluindo a de
matriz indígena e africana , respeitando
as regras e os adversários.
• Participação em práticas de lutas corporais, incluindo a de matriz indígena e africana, incorporando o processo de organização e manutenção da atividade,
ainda que em algumas situações, seja
preciso contar com a mediação do professor.

• Lutas do contexto comunitário e regional;
• Luta como pratica corporal organizada;

• Modalidades de luta
respeitando/
superando limites pessoais
e grupais;
• Lutas de matriz indígena e africana;
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assistir às imagens, a partir de um
instrumento de observação que
poderá ser organizado pelo professor. Disponibilizar um rol de questões que estimulem os alunos a
identificar características como:
quem participa, quais as vestimentas utilizadas, como é o local da
prática, quais as regras mais importantes, quais as táticas empregadas pelos lutadores, entre outras. A partir das respostas obtidas, promova uma discussão
abrangendo as principais características das modalidades representadas. Questione os alunos
acerca das origens e dos grupos
sociais praticantes.
• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada um na atividade realizada, estimulando a manifestação dos alunos sobre como
se perceberam na atividade e a
participação do grupo.
• Pesquisa dirigida: abordando as
características das lutas do contexto comunitário, regional e lutas
de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre
lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais. Pode-se
pedir que os alunos construam
uma tabela ou cartaz com os resultados da pesquisa e apresente-os
aos colegas de sala.
• Situações de vivência das lutas
com possibilidade de elaboração

• Observação e registro de
como a criança procede nas
atividades propostas na coluna anterior com foco na (o):
Observação, registro e análise:
• de como os alunos procedem
nas diferentes situações
(competitivas e cooperativas), considerando a própria
evolução;
• sobre a elaboração e cumprimento das regras, da dinâmica coletiva e das participações individuais;
• das alterações nas regras
dos esportes e jogos, explicitando evolução da complexidade;

• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nas práticas de lutas incluindo a de
matriz indígena e africana.

• Lutas: vitória, derrota
e competição;

•
•

•

• Avaliar e refletir sobre o
próprio desempenho e
dos demais, tendo
como referência o esforço pessoal, contando, ainda, com o auxílio do professor em alguns momentos.

• Produção de circuitos de práticas corporais de lutas considerando as possibilidades individuais e as possibilidades
dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
circuitos a partir dos movimentos das lutas corporais, analisando os gestos presentes nos movimentos coletivos e individuais.
• Planejamento e utilização de estratégias
básicas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena
e africana experimentadas, respeitando

• Modalidades de luta
respeitando/
superando limites pessoais
e grupais;
• Circuitos com elementos das lutas;

• Relação entre brincadeiras e a combinação
de ataque, defesa e
controle;
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•

•

•

de estratégias de ataque e defesa
e de lutas que estabeleçam relações com os movimentos dos esportes coletivos como basquete,
handebol, futebol e vôlei, enfatizando a compreensão das regras
e as adaptações necessárias para
a inclusão de todos.
Disponibilidade para refletir sobre
os significados da vitória e da derrota presentes nas lutas.
Rodas de conversa nas quais os
alunos manifestem opiniões sobre
as regras das lutas e as adaptações sobre as regras dos esportes,
avaliando como a atividade aconteceu com relação à participação e
à motivação.
Situações em que os alunos manifestem opiniões sobre circunstâncias concretas vivenciadas durante as lutas, estimulando a reflexão sobre a variação do grau de dificuldade, a partir da alteração de
algumas regras, tomando como referência a luta original.
Circuitos/percursos
elaborados
com os instrumentos ou objetos
utilizados nas lutas. Cada estação
terá um objeto onde o aluno terá a
oportunidade de manusear, conforme sua função, de modo a:
Estimular o desenvolvimento da
combinação de movimentos de estabilização, manipulação e locomoção;
Mobilizar a prática sobre as dificuldades e permitam avaliar o desempenho e a evolução;

• sobre a evolução na organização e desenvolvimento
das atividades pelos alunos.
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder; sobre a evolução coletiva na resolução de conflitos a partir do diálogo.

• Observação, registro e análise: dos circuitos, percursos
e jogos de exercício quanto
ao grau de desafio;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• da auto avaliação sobre a
evolução nos jogos de exercício e em direção às metas
pessoais;

o colega como oponente e as normas de
segurança.
• Planejamento da montagem do circuito
dos movimentos de lutas considerando
os riscos e possibilidades de acidentes.
• Participação em atividades corporais desafiadoras, com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades, propostas
em aula e cotidianas, de aprendizagem
corporal em que seja preciso avaliar o
próprio desempenho para estabelecer
metas (ainda que com o auxílio do professor).

• Lutas de matriz indígena e africana;
• Lutas e suas regras;
• Lutas e as modificações provocadas a
partir de sua pratica
no contexto comunitário e regional;
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• Permitir a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• Estimular o aluno respeitando o
colega como oponente e as normas de segurança.
• Jogo de exercício partindo da “desconstrução” de movimentos tradicionais nas lutas, destacando
ações importantes para o êxito e
que combinem diferentes fases
dos movimentos como:
• Correr, saltar e arremessar.
• Arremessar o mais longe, correr e
desviar.
• Rebater, correr e esquivar-se.
• Solicite aos estudantes que organizem uma listagem com as práticas corporais por eles conhecidas:
• Que tenham confronto entre adversários e envolva o desequilíbrio, a imobilização;
• Deverão manter um registro de todas as atividades ao longo dos trabalhos;
• Em roda de conversa, estimule os
estudantes a descrever características das lutas mencionadas nos
registros (vestimentas, locais de
prática, regras etc.);
• Estimule o grupo a respeito da
possibilidade de realização de vivências corporais de algumas das
lutas citadas;
• A partir de explicações iniciais e
com a ajuda dos alunos que praticam, divida a turma em duplas e
organize algumas vivências. Logo
em seguida, indague o grupo

• do envolvimento das crianças com a tarefa e das suas
atitudes frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

•

• Valorizar, participar e
apreciar as práticas das
lutas corporais pertencentes à sua localidade, bem como as manifestações culturais
pertencentes a outros
contextos do país e do
mundo.

• Perceber o próprio
corpo, ampliar a consciência
corporal
e

• Participação em algumas práticas de lutas presentes na cultura brasileira, incluindo a de matriz indígena e africana, com
disponibilidade para aprender a partir de
tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades corporais
propostas em aula, considerando a importância de cada um no resultado coletivo.
• Experimentação, fruição e recriação de
diferentes lutas presentes no contexto
comunitário e regional e lutas de matriz
indígena e africana.
• Produção de adaptações nos movimentos de lutas, incluindo a de matriz indígena e africana considerando as possibilidades individuais e a dos colegas.
• Participação em atividades de lutas a
partir de algumas manifestações culturais pertencentes a outras regiões do
país e do mundo, incluindo a de matriz
indígena e africana.
• Planejamento e montagem de pequenas
apresentações de lutas produzidas em
grupo.
• Disponibilidade para observar e analisar
a postura dos outros, durante as atividades em aula e em situações do cotidiano.

• Modalidades de luta;

•

• Jogos de luta;
• Luta como pratica corporal organizada;

•

• Modalidades de luta
respeitando/
superando limites pessoais
e grupais;
• Lutas de matriz indígena e africana;
• Lutas da cultura nacional e do mundo;

• Lutas do contexto comunitário e regional;
•
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•
•
•

sobre as percepções, dificuldades
e facilidades encontradas.
Observação: É importante que o
professor atue preventivamente,
antecipando os riscos da atividade
e, nestas situações, participe das
decisões de montagem, opinando
e ampliando as condições de segurança.
Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das lutas de
matriz indígena e africana, como,
por exemplo: assistir vídeos, visitar
um local específico, entrevistar um
praticante, pesquisar em livros, revistas, Internet.
Situações de práticas de diferentes manifestações favorecendo:
A vivência dos diferentes ritmos,
movimentos e gestos;
A criatividade para transformar e
adaptar os gestos;
A transposição de uma luta de
uma cultura para gestos e movimentos de outra (Por exemplo: lutas indígenas ou africanas com as
lutas contemporâneas)

•

• Vivência de exercício, posturas e
atividades favorecendo a compreensão e a valorização do alinhamento postural.

Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para dificultar e
para facilitar a prática;
• das pesquisas realizadas e a
evolução do conhecimento
sobre cada prática;
• do envolvimento dos alunos
com a atividade e da sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem, bem como sugestões de continuidade.

Observação, registro e análise:
• de como os alunos se posicionam em diferentes situações, ao longo do tempo,

adquirir hábitos posturais de modo a não prejudicar a própria saúde.

• Disponibilidade para sentir e analisar o
próprio corpo durante as atividades.
• Disponibilidade para ouvir o professor e
colegas sobre o que observam a respeito
da sua postura durante as atividades e
agir corretivamente.
• Participação em atividades de ampliação da consciência corporal.

• Luta como pratica corporal organizada;
• Lutas da cultura local
em momentos e espaços alternativos da escola;
• Valores e atitudes;

• Vivência de atividades com possibilidade de observar e ser observado na forma como se movimenta e as posturas que utiliza,
como, por exemplo: forma de se levantar; postura sentada para se
alimentar; na sala de aula, durante
os momentos de estudo; nas situações de jogo, como arremessa e
corre (alinhamento dos pés e das
pernas etc.) e nas situações de
exercícios ginásticos (como utiliza
os músculos e articulações nas
alavancas), favorecendo a ampliação da consciência corporal.
• Rodas de conversa e aula expositiva sobre as principais posturas e
atividades do dia a dia que evidenciam a necessidade do bom alinhamento postural e da consciência corporal.

comparando-as para verificar a evolução;
• de como os alunos se expressam oralmente explicando
seus hábitos posturais e os
de seus colegas;
• de como o grupo identifica
hábitos de má postura e
como age corretivamente.

• Conhecer, participar e
compreender algumas
das diferentes manifestações das lutas como
parte da cultura corporal, respeitando as regras e adversários, resolvendo as situações
de conflito pelo diálogo,
diferenciando competição de agressividade.

• Identificação das características das lutas do contexto comunitário e regional e
lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas
corporais.
• Disponibilidade para participar de lutas
com características de confronto, identificando os elementos das características
das lutas
• Valorização das diferentes culturas populares do Brasil e do mundo, incluindo
a de matriz indígena e africana.

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

• Pesquisa sobre lutas e jogos que
tenham como característica o confronto físico, criadas em diferentes
culturas e em diferentes contextos: karatê, judô, kung fu, capoeira, esgrima, rúgbi e que:
• Estimulem a compreensão do que
caracteriza cada luta;
• Favoreçam a adaptação para a vivência na escola;
• Permitam estabelecer relações
com brincadeiras, como cabo de
guerra, luta de canguru, luta no
pneu, espada de jornal etc.;

Observação, registro e análise:
• de como os alunos procedem
nas atividades da coluna anterior;
• das práticas que foram pesquisadas e adaptadas para
vivência na escola;
• das adaptações realizadas
pelos alunos para favorecer
a vivência das atividades;
• sobre as pesquisas realizadas e a evolução do conhecimento sobre cada prática;

• Lutas e as modificações provocadas a
partir de sua pratica
no contexto comunitário e regional;
• Lutas da cultura local
em momentos e espaços alternativos da escola;
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• Disponibilidade para respeitar a integridade física do outro (atenção e responsabilidade para não o machucar).
• Disponibilidade para construir relação
de companheirismo com o adversário.
• Disponibilidade para o diálogo sobre limites, combinados e resolução de conflitos.

• Relação entre brincadeiras e a combinação
de ataque, defesa e
controle;
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• Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como, por exemplo: assistir vídeos, visitar um local específico,
entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, Internet.
• Situações de vivência de diferentes lutas adaptadas à possibilidade de prática na escola, favorecendo:
• A vivência dos diferentes objetivos
próprios a cada luta, como imobilizar, derrubar, atingir;
• A criatividade para transformar e
adaptar os gestos e materiais (Por
exemplo: prática de chutes de katarê em bolas “quicando”);
• A transposição de objetivos das lutas para jogos (Por exemplo: só
será considerado pego quando o
pegador conseguir tirar os dois pés
do chão de quem foi pego).

• do envolvimento dos alunos
com a atividade e da sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• sobre a frequência do diálogo para resolver situações
de conflito.

24. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – BRINCADEIRAS E JOGOS – 5º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações da cultura corporal de outros contextos
culturais (outras regiões do estado, do país
e do mundo), adotando
uma postura de compreensão e aceitação
da diversidade, ou seja,
não preconceituosa ou
discriminatória por razões sociais, de gênero
ou culturais.

• Pesquisa sobre práticas da cultura corporal de outras regiões do país e do
mundo (jogos e brincadeiras, incluindo
aqueles de matriz indígena e africana).
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre as manifestações de jogos e brincadeiras, de outras regiões, incluindo aquelas de matriz indígena e africana, assim como para escutar os colegas sobre o que descobriram e aprenderam.

• Pesquisa em livros, revistas e Internet sobre indicações de referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das atividades:
onde aprenderam, as principais regras, movimentos e gestos.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre, brincadeira e jogos, relacionando-os a como eram brincados
ou jogados, que valores e costumes estão presentes e quais serão
as adaptações para a vivência na
escola.
• Situações em que as crianças possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e dificuldades encontradas.
• Situações em que as crianças possam apreciar brincadeira e jogos
favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
• Situações em que possam vivenciar diferentes brincadeiras e jogos, regionais, urbanas e rurais,
compreendendo as origens, costumes e contextos de criação.

Observação, registro e análise:
• das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento e contribuíram com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e a forma como se envolvem;
• do processo de escolha das
atividades folclóricas, regionais e urbanas e modos de
compreensão, valorização e
participação nas atividades.

• Participação em situações de jogos e
brincadeiras de outras regiões do país e
do mundo.
• Experimentação e fruição das brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando
a importância desse patrimônio histórico
cultural.
• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal de outras regiões e contextos,
incluindo aquelas de matriz indígena e
africana, identificando valores e costumes particulares.

• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional;
• Brincadeiras e jogos
da cultura local (indígenas, ribeirinha e extrativista);
• Brincadeiras e jogos
da cultura indígena e
africana e sua ressignificação nas práticas
corporais brasileiras;
• Brincadeiras e jogos
populares e tradicionais do Brasil;
• Brincadeiras e jogos
indígenas e africanos;

• Brincadeiras e jogos
populares tradicionais
do mundo;
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Formas de avaliação
adequadas

• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de
convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, respeitando as regras e não discriminando os colegas, adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade
e solidariedade, repudiando atitudes violentas
para si e para os colegas.

• Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação de todos como
princípio do trabalho coletivo com brincadeiras e jogos.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados das brincadeiras e jogos, incluindo aqueles de
matriz indígena e africana, como elementos organizadores da prática.
• Recriação, individual e coletivamente, e
experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis.
• Participação em situações competitivas
e cooperativas envolvendo as brincadeiras e jogos, incluindo aqueles de matriz
indígena e africana, respeitando as regras e os adversários.
• Participação em brincadeiras e jogos, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, incorporando o processo de organização e manutenção da atividade,
prescindindo da mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.

• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras;
• Brincadeiras e jogos e
as modificações provocadas a partir de
sua pratica no contexto comunitário e regional;
• Brincadeiras e jogos
da cultura local em
momentos e espaços
alternativos da escola
e comunidade;
• Diferenças e desigualdades nas habilidades
individuais e coletiva
de brincadeiras e jogos;
• Brincadeiras e jogos
compreendendo limites e possibilidades
de cada indivíduo;
• Brincadeiras e jogos
da cultura indígena e
africana e sua ressignificação nas práticas
corporais brasileiras;
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• Ex. brincadeiras de Integração,
que são esportes tradicionais praticados pela maioria dos povos indígenas brasileiros. E os jogos de
demonstração, que são particulares de cada povo, praticados e disputados por integrantes da própria
etnia com o objetivo de incentivar
o resgate às práticas tradicionais.
• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as
falas sobre como elas se perceberam na atividade e a participação
do grupo.
• Situações de vivência de brincadeiras e jogos cooperativos favorecendo a compreensão e a valorização das atividades para o desenvolvimento do grupo, com a inclusão de todos.
• Através de visitas acompanhadas
do professor, orientar que os alunos analisem e proponham intervenções em locais disponíveis próximos à escola, o que lhes dará informações e suporte sobre como
agir, por exemplo, nas relações
com o poder público, na análise
dos espaços, na confecção de materiais ou adaptação daqueles disponíveis.
• Situações de vivência de brincadeira e jogos com possibilidade de
elaboração de estratégias de ataque e defesa e de jogos que estabeleçam relações com os esportes
coletivos, favorecendo a compreensão das regras e das

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas);
• da evolução na elaboração e
cumprimento das regras, da
dinâmica coletiva e das participações individuais;
• sobre alterações nas regras
dos esportes e jogos, explicitando evolução da complexidade;
• sobre a evolução na organização e desenvolvimento
das atividades pelos alunos;
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nas brincadeiras e jogos, incluindo
aqueles de matriz indígena e africana,
adaptados em sua complexidade ao desenvolvimento das crianças.
• Envolvimento e responsabilidade para
encaminhar os conflitos decorrentes das
práticas mais competitivas a partir do diálogo.

• Brincadeiras e jogos
populares e tradicionais do Brasil;
• Brincadeiras e jogos
populares tradicionais
do mundo;

•

•
•

•

•

• Avaliar e refletir sobre
seu próprio desempenho e dos demais, em
práticas individuais e

• Participação em brincadeiras e jogos
considerando diferentes estratégias
para atingir o objetivo.

• Diferenças e desigualdades nas habilidades
individuais e coletiva
de brincadeiras e jogos;
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•

adaptações necessárias para a inclusão de todos.
Rodas de levantamento de brincadeiras e jogos conhecidos com a
explicitação das regras e materiais
para sua realização.
Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas organizadas pelos alunos.
Rodas de conversa onde s alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre as regras das brincadeiras e
jogos e as adaptações sobre as regras dos esportes, avaliando como
a atividade aconteceu, a participação e a motivação.
Situações em que as crianças tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante as
brincadeiras e jogos, estimulando
que reflitam sobre a variação do
grau de dificuldade, a partir da alteração de algumas regras, tendo
como referência a brincadeira ou
jogo original.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
situações concretas de vitória e
derrota vivenciadas durante as
brincadeiras e jogos, estimulando
que reflitam sobre os significados
e sentimentos de ganhar e perder
como condição para jogar
Circuitos/percursos
elaborados
junto com as crianças, a partir da
análise dos gestos presentes em
brincadeiras e jogos.

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos,
percursos e jogos de exercício quanto ao grau de desafio;

coletivas, expressando
opiniões quanto a atitudes e estratégias a serem utilizadas em situações de brincadeiras e
jogos, incluindo aquelas de matriz indígena e
africana.

• Participação em atividades de criação de
circuitos, a partir da análise dos gestos
presentes nas brincadeiras e jogos, utilizando materiais diversos.
• Planejamento de estratégias de brincadeiras e jogos considerando os limites e
possibilidades da sua equipe, bem como
a dos adversários.
• Participação em atividades corporais desafiadoras com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades propostas
em aula e cotidianas de aprendizagem
corporal em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas.

• Brincadeiras e jogos
da cultura corporal em
circuitos;

• Valorizar as brincadeiras e jogos como expressões da cultura,
sem discriminações por
razões culturais, sociais
ou de gênero. Participar
na execução e criação
(adaptação e transformação) nas brincadeiras e jogos a partir de

• Disponibilidade em participar das brincadeiras e jogos presentes na cultura brasileira.
• Participação em atividades de criação de
brincadeiras e jogos a partir de algumas
manifestações culturais, incluindo aquelas de matriz indígena e africana.
• Criação, reprodução e adaptação de jogos e brincadeiras da cultura local (por
exemplo, indígena, ribeirinha, entre outras)

• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras;
• Brincadeiras e jogos
da cultura indígena e
africana e sua ressignificação nas práticas
corporais brasileiras;
• Brincadeiras e jogos
da cultura local (indígenas, ribeirinha e extrativista);

• Brincadeiras e jogos
compreendendo limites e possibilidades
de cada indivíduo;
• Brincadeiras e jogos e
as modificações provocadas a partir de
sua pratica no contexto comunitário e regional;
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• Brincadeiras, Jogos populares e jogos adaptados de um esporte, estimulando a elaboração de estratégias de ataque e defesa, onde os
alunos:
• Possam opinar sobre as modificações nas estratégias após cada
tentativa;
• Possam praticar (exercitar) o que
identificam como de maior dificuldade individual ou coletiva e que
permita avaliar a evolução.
• Registro das regras de brincadeiras e jogos e suas alterações, refletindo coletivamente sobre o
grau de dificuldade, considerando
o que e por que se torna mais fácil,
mais difícil, menos ou mais desafiador, por exemplo:
• Os gestos e movimentos envolvidos; O tempo de reação para ajustar o movimento ao objeto de tamanho e peso variado;
• O espaço do jogo – maior ou menor em relação a uma meta ou
alvo;
• Atividades de brincadeiras e jogos
elaboradas com as diferentes manifestações culturais que:
• Estimulem a vivência cultural e a
expressão corporal;
• Mobilizem a prática sobre as dificuldades;
• Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• Contribuam para formar na criança uma autoestima positiva.

• das adaptações realizadas
pelo aluno para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• da auto avaliação aluno sobre sua evolução nos jogos
de exercício e em direção às
metas pessoais;
• do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem.

Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças;
• das adaptações realizadas
pela criança sobre as diferentes danças;
• da evolução do conhecimento sobre cada prática;
• do envolvimento do aluno
com a atividade e sua

diferentes manifestações regionais.

• Planejamento de montagem de pequenas apresentações das brincadeiras e jogos produzidos em grupo.
• Produção de brinquedos e materiais alternativos por parte dos alunos com objetivos de utilizá-los nas atividades práticas diversas.
• Disponibilidade para valorizar as brincadeiras e jogos de diferentes contextos,
incluindo aquelas de matriz indígena.

• Brincadeiras e jogos
populares e tradicionais do Brasil;
• Brincadeiras e jogos
populares tradicionais
do mundo;

• Perceber as possibilidades de desenvolvimento de capacidades
físicas dentro das brincadeiras e jogos, considerando seus próprios
limites e possibilidades, de forma a poder
controlar algumas de
suas atividades corporais com maior autonomia, valorizando o conhecimento para manutenção da saúde.

• Identificação das capacidades físicas,
resistência, força, velocidade - presentes
nas brincadeiras e jogos.
• Participação em algumas brincadeiras e
jogos que mobilizem as diferentes capacidades físicas.

• Brincadeiras e jogos
lúdicos, recreativos,
cooperativos, competitivos, populares e raciocínio lógico do contexto comunitário e regional;
• Brincadeiras e jogos
da cultura local e suas
regras;
• A importância das
Brincadeiras e jogos
para o bem estar físico e mental;
• Brincadeiras e jogos e
aprendizagem corporal;

• Disponibilidade para persistir na prática
e avaliar o próprio desenvolvimento.
• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas e efeitos fisiológicos do
exercício como critério de escolha entre
as diferentes modalidades.
• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas presentes nas diferentes
atividades no planejamento pessoal.
• Valorização da prática corporal como
fonte de prazer e hábito saudável.

• Brincadeiras e jogos
compreendendo limites e possibilidades
de cada indivíduo;
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• Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas de
brincadeiras e jogos como:
• Assistir vídeos, visitar um local específico, entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, internet.
• Situações de práticas de diferentes manifestações, favorecendo:
• A vivência das diferentes brincadeiras e jogos;
• A criatividade para transformar e
adaptar brincadeiras e jogos;
• Pesquisas em livros e revistas sobre as capacidades físicas, identificando e relacionando-as com diferentes práticas da cultura corporal de movimento.
• Situações de vivência de brincadeiras e jogos que:
• Estimulem a percepção de limites e possibilidades de cada
aluno;
• Ajudem o aluno a identificar as
capacidades físicas predominantes em cada pratica;
• Em conversa com os alunos, no
próprio espaço das práticas, é importante que eles possam reconhecer que os aspectos de segurança para realização das práticas
corporais incluem aprendizagens
sobre:
• Situações de risco: é importante
discutir sobre as diferenças de
força procurando soluções para
que todos participem com equidade e discutir sobre a

contribuição com o trabalho
do grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada aluno tem valorizado os momento de aprendizagem e apreciação das
danças.

Observação, registro e análise:
• das capacidades físicas pesquisadas, identificadas e relacionadas com as diferentes
práticas;
• de como os alunos perceberam os limites e possibilidades individuais relacionadas
com as vivências de cada
prática;
• da evolução das capacidades físicas durante cada prática;
• da avaliação postural inicial
e a evolução da consciência
do tônus muscular, flexibilidade e alinhamento postural
de cada criança.
• das escolhas dos alunos por
modalidades que atendam
ao desenvolvimento das capacidades pretendidas.

importância do desenvolvimento
da força muscular não só para a
realização das práticas, mas também para outras tarefas do dia a
dia, como carregar sacolas e mochilas ou subir escadas;
• Estruturas corporais: propor situações de aprendizagem que possibilitem ao aluno adquirir conhecimentos básicos sobre a ação das
estruturas corporais durante a realização dos movimentos para que
reconheça potenciais e limites corporais seus e de outros e, a partir
daí, aja propondo estratégias para
a prática segura de todos.
• Ex. monte um circuito de atividades com materiais simples. Organize as estações de modo que os
alunos possam vivenciar diversos
movimentos a partir de diferentes
desafios: equilibrar-se sobre uma
corda (ou sobre uma linha desenhada com giz), subir em um
banco de madeira e saltar (ou saltar por cima de colegas deitados
no chão), desviar de cones (ou de
garrafas plásticas com água) dispostos em linha reta, saltar dentro
de bambolês (ou dentro de círculos desenhados com giz) e rolar sobre colchonetes (ou sobre grama
ou outro piso macio). Primeiramente, deixe que os alunos percorram o circuito utilizando os movimentos que quiserem. Depois, indique quais movimentos são os
pretendidos nessas atividades.
Em seguida, faça com os alunos a
associação
dos
movimentos

• Ampliação do autoconhecimento através
das brincadeiras e jogos escolhidos pelos próprios alunos.
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• Analisar alguns dos padrões de estética, beleza e saúde, presentes
no cotidiano, buscando
compreender o contexto em que são produzidos, de modo a ampliar a capacidade crítica sobre aqueles que
incentivam o consumismo.

• Análise de alguns padrões estéticos relacionados à beleza e saúde.
• Participação em conversa sobre os padrões de estética, beleza e saúde e a relação com a mídia.
• Identificação de diferentes padrões de
estéticas relacionado às diferentes etnias.
• Identificação de diferentes biótipos relacionados às diferentes práticas da cultura corporal de movimento.
• Identificação da relação entre beleza, saúde e consumo de produtos na mídia.

• Brincadeiras e jogos:
estética, beleza, saúde e a relação com a
mídia;

•

•

•

•

•
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vivenciados no circuito aos utilizados cotidianamente pelos alunos.
Não esqueça de permitir que os
alunos proponham variações,
como equilibrar-se sobre a corda
andando de costas, saltar dentro
dos bambolês com apenas um dos
pés ou transpor o banco sem tocálo. Por fim, peça que realizem o circuito também com os olhos vendados para estimular o desenvolvimento da percepção por meio de
outros sentidos (que não seja a visão), de modo a desenvolver mais
a sensibilização corporal. Por fim,
proporcione momentos de socialização das experiências.
Situações coletivas de identificação e observação de imagens em
vídeos e revistas relacionadas à
saúde e à beleza.
Situações de identificação de padrões estéticos próprios a cada etnia, diferentes biótipos e características genéticas.
Situações de identificação de padrões estéticos próprios dos praticantes da diferentes práticas da
cultura corporal.
Roda de conversa para a explicitação dos diferentes pontos de vista
das crianças sobre a beleza e a saúde e a relação com as práticas da
cultura corporal de movimento.
Situações de apreciação dos padrões estéticos de beleza dos gestos em algumas práticas da cultura corporal de movimento,
como: balé, dança clássica e

Observação, registro e análise:
• de relatos das opiniões dos
alunos sobre estética, saúde
e beleza;
• das capacidades de identificação dos padrões estéticos
relacionados às práticas da
cultura corporal de movimento;
• das opiniões dos alunos sobre o “modelos” de beleza
masculino e feminino e da
evolução da capacidade de
identificar o que está sendo
vendido “simultaneamente”.

moderna, danças populares, capoeira, ginástica olímpica, futebol,
vôlei, salto com vara, salto em altura, salto em extensão etc.
• Situações de análise, reflexão e
conversa sobre os padrões estéticos relacionados ao corpo masculino e feminino e sobre a tendência
pela padronização em detrimento
da diversidade.
• Situações de análise e reflexão
dos padrões estéticos relacionados à beleza divulgados pela mídia
e relacionados ao consumo, como
alimentos, roupas, equipamentos
de ginástica, equipamentos e técnicas que prometem a modelagem
do corpo etc.;
• Situações de trabalho para desconstruir o senso comum sobre os
temas beleza, saúde e padrões estéticos, a partir da problematização de questões, como: O que é
um corpo belo? O que é um corpo
saudável? Todo corpo belo é saudável e todo corpo saudável é
belo? Todo corpo magro é saudável?

482

25. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ESPORTES – 5º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações da cultura corporal de outros contextos
culturais (outras regiões do estado, do país
e do mundo), adotando
uma postura de compreensão e aceitação
da diversidade, ou seja,
não preconceituosa ou
discriminatória por razões sociais, de gênero
ou culturais.

• Pesquisa sobre práticas esportivas de
outros contextos culturais, (outras regiões do estado, país e do mundo), adotando uma postura de compreensão e
aceitação da diversidade.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre as manifestações dos esportes de outras localidades do Brasil e
do mundo, assim como para escutar os
colegas sobre o que descobriram e
aprenderam.
• Experimentação e fruição em diversos tipos de esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão, identificando
seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas
para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
• Participação em práticas esportivas individuais e coletivas de outras regiões do
Brasil e do mundo, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo de cada
um.
• Investigação sobre as práticas esportivas de outras regiões do país e do
mundo, identificando as características
que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional
e comunitária/lazer)

• Pesquisa em livros, revistas e Internet sobre indicações de referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das atividades:
onde aprenderam, as principais regras, movimentos e gestos.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre os esportes, relacionandoos a como eram jogados, que valores e costumes estão presentes e
quais serão as adaptações para a
vivência na escola.
• Situações em que os alunos possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e dificuldades encontradas.
• Situações em que os alunos possam apreciar os esportes favorecendo a verbalização de opiniões
e sentimentos.
• Situações em que os alunos possam vivenciar diferentes manifestações esportivas, regionais, urbanas, compreendendo as origens,
costumes e contextos de criação.

Observação, registro e análise:
• das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento e contribuíram com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como a criança participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como a criança se expressa oralmente nas rodas
de conversa e nas diferentes
situações cotidianas, a qualidade da sua participação nas
decisões e encaminhamentos em grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e a forma como se envolvem; do processo de escolha das atividades folclóricas, regionais e urbanas e
modos de compreensão, valorização e participação nas
atividades.

• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;
• As dimensões do esporte;

• Esportes de outras regiões do país e do
mundo;
• Conceito de esporte,
jogo e lazer;
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Formas de avaliação
adequadas

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, respeitando as regras e não discriminando os colegas, adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade
e solidariedade, repudiando atitudes violentas
para si e para os colegas.

• Ampliação e diferenciação dos conceitos
de jogo e esporte utilizados no Brasil e
no mundo, investigando sua origem e
significado.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
• Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação de todos como
princípio do trabalho coletivo com jogos
e esportes.

• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados dos jogos
e esportes como elementos organizadores da prática.
• Diferenciação e conceituação de jogo e
esporte, identificando as características
que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional
e comunitária/lazer).
• Participação em situações competitivas
e cooperativas envolvendo os jogos e esportes, respeitando as regras e os adversários.
• Participação em jogos e esportes incorporando o processo de organização e
manutenção da atividade, prescindindo
da mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nos jogos e esportes adaptados em

• Noções das capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio;
• Conceito de esporte,
jogo e lazer;
• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;
• Esporte e inclusão;
• Normas de convivência;
• Esportes do cotidiano;
• As dimensões do esporte;
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• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as
falas sobre como elas se perceberam na atividade e a participação
do grupo.
• Situações de vivência dos esportes de forma cooperativa favorecendo a compreensão e a valorização das atividades para o desenvolvimento do grupo, com a inclusão de todos.
• Situações de vivência de jogos
com possibilidade de elaboração
de estratégias de ataque e defesa
e de jogos que estabeleçam relações com os esportes coletivos
como basquete, handebol, futebol
e vôlei, favorecendo a compreensão das regras e das adaptações
necessárias para a inclusão de todos.
• Rodas de levantamento de esportes conhecidos com a explicitação
das regras e materiais para sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas organizadas pelos alunos.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas diferentes situações
(competitivas e cooperativas);
• da evolução na elaboração e
cumprimento das regras, da
dinâmica coletiva e das participações individuais;
• sobre alterações nas regras
dos esportes e jogos, explicitando evolução da complexidade;
• sobre a evolução na organização e desenvolvimento
das atividades pelos alunos;
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

sua complexidade ao desenvolvimento
das crianças.
• Envolvimento e responsabilidade para
encaminhar os conflitos decorrentes das
práticas mais competitivas a partir do diálogo.

•

•

• Avaliar e refletir sobre
seu próprio desempenho e dos demais, em
práticas individuais e
coletivas, expressando
opiniões quanto a atitudes e estratégias a serem utilizadas em situações de jogos e esportes.

• Participação em atividades corporais desafiadoras com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades propostas
em aulas e cotidianas de aprendizagem
corporal em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas.
• Participação em jogos e esportes considerando diferentes estratégias para atingir o objetivo.
• Participação em atividades de criação de
circuitos, a partir da análise dos gestos
presentes nos jogos e esportes coletivos

• Noções das capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio;
• Atividades esportivas
realizadas em espaços da comunidade;
• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;
• Esporte e inclusão;
• Esportes do cotidiano;
• Circuito esportivo;
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•

•

sobre as regras dos esportes, avaliando como a atividade aconteceu, a participação e a motivação.
Situações em que os alunos tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante os
jogos e esportes, estimulando que
reflitam sobre a variação do grau
de dificuldade, a partir da alteração de algumas regras, tendo
como referência o jogo ou esporte
original.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
situações concretas de vitória e
derrota vivenciadas durante os jogos e esportes, estimulando que
reflitam sobre os significados e
sentimentos de ganhar e perder
como condição para jogar.
Circuitos/percursos elaborados
junto com os alunos, a partir da
análise dos gestos presentes em:
Jogos e esportes coletivos como:
- Futebol: chutar, cabecear, driblar
etc.;
- Basquete: arremessar, driblar
etc.
- Vôlei: sacar, receber, tocar etc.;
- Handebol: arremessar, passar,
etc.
- Tênis e basebol: rebater com diferentes materiais e tamanhos de
bola.
Jogo de exercício partindo da “desconstrução” de um esporte, destacando ações importantes para o
êxito e que combinam diferentes
movimentos como: correr batendo

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos,
percursos e jogos de exercício quanto ao grau de desafio;
• das adaptações realizadas
pelo aluno para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• da auto avaliação do aluno
sobre sua evolução nos jogos
de exercício e em direção às
metas pessoais;
• do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como
cada
um
tem

e individuais, como as habilidades motoras de rebater, correr, lançar, passar,
chutar, arremessar e saltar.
• Planejamento de estratégias de ataque
e defesa em jogos e esportes considerando os limites e possibilidades da sua
equipe, bem como a dos adversários.

•

•

• Valorizar, participar e
apreciar as práticas esportivas pertencentes à
sua localidade, bem
como as manifestações
culturais pertencentes

• Disponibilidade em participar das práticas esportivas presentes na cultura brasileira e de outras localidades do mundo.
• Adaptações de práticas esportivas considerando as possibilidades individuais e
as dos colegas.

• Atividades esportivas
realizadas em espaços da comunidade;
• Esportes e jogos da
cultura local (indígenas, ribeirinha e extrativista);
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•

•

bola e arremessar; correr, saltar e
arremessar; arremessar o mais
longe, correr e desviar; rebater,
correr e esquivar-se; correr conduzindo e protegendo a bola (com os
pés, com as mãos, quicando, rolando etc.).
Jogos populares e jogos adaptados de um esporte, estimulando a
elaboração de estratégias de ataque e defesa, onde as crianças:
- Possam opinar sobre as modificações nas estratégias após cada
tentativa;
- Possam praticar (exercitar) o que
identificam como de maior dificuldade individual ou coletiva e que
permita avaliar a evolução.
Registro das regras de jogos e esporte e suas alterações, refletindo
coletivamente sobre o grau de dificuldade, considerando o que e por
que se torna mais fácil, mais difícil,
menos ou mais desafiador, por
exemplo:
- Os gestos e movimentos envolvidos; O tempo de reação para ajustar o movimento à bola (variações
de tamanho e peso da bola);
- O espaço do jogo – maior ou menor em relação a uma meta
Atividades elaboradas com as diferentes manifestações esportivas
(futsal, futebol, vôlei, basquete, tênis, etc.) que:
Estimulem a vivência nos esportes
e a expressão corporal.

enfrentado desafios, estabelecido metas e avançado na
aprendizagem.

Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças;
• das adaptações realizadas
pelo aluno sobre as diferentes danças;

a outras regiões do país
e do mundo.

• Atividades de criação das práticas esportivas a partir de algumas manifestações
culturais do país e do mundo.
• Planejamento de montagem de pequenas apresentações de práticas esportivas produzidas em grupo.
• Disponibilidade para valorizar as práticas esportivas de diferentes contextos
do Brasil e do mundo.

• Conceito de esporte,
jogo e lazer;
• Esportes de campo e
taco;
• Esportes de rede/parede;
• Esporte de invasão;
• Esporte e inclusão;
• Esportes de outras regiões do estado e do
país e do mundo;

• Perceber as possibilidades de desenvolvimento de capacidades
físicas dentro de brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças
e lutas, considerando
seus próprios limites e
possibilidades,
de
forma a poder controlar
algumas de suas atividades corporais com
maior autonomia, valorizando o conhecimento para manutenção da saúde.

• Identificação das capacidades físicas,
resistência, força, velocidade - presentes
nas brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças e lutas.

• Noções das capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio;
• Atividade física e exercício físico.

• Participação em algumas brincadeiras e
jogos, esportes, ginásticas, danças e lutas que mobilizem as diferentes capacidades físicas.
• Disponibilidade para persistir na prática
e avaliar o próprio desenvolvimento.
• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas e efeitos fisiológicos do
exercício como critério de escolha entre
as diferentes modalidades.

• Atividade física e saúde;
• Alimentação saudável;
• A importância do esporte para o bem-estar físico e mental;
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• Mobilizem a prática sobre as dificuldades;
• Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• contribuam para formar na criança
uma autoestima positiva.
• Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como assistir vídeos, visitar espaços esportivos, entrevistar esportistas e desportistas, pesquisar
em livros, revistas, internet.
• Situações de práticas de diferentes manifestações, favorecendo:
- a vivência dos diferentes esportes;
- a criatividade para transformar e
adaptar os esportes;
- a transposição de movimentos
dos diferentes esportes.
• Pesquisas em livros e revistas sobre as capacidades físicas, identificando e relacionando-as com diferentes práticas da cultura corporal de movimento.
• Estudo das características dos movimentos necessários para execução dos elementos comuns aos
esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão, como as
habilidades motoras de rebater,
correr, lançar, passar, chutar, arremessar e saltar:
Exemplo: Correr, desviar de adversários, marcar, saltar e driblar, são
ações necessárias não somente
no futebol mas também em outras
modalidades: handebol, lembran-

• da evolução do conhecimento sobre cada prática;
• do envolvimento da criança
com a atividade e sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada criança tem valorizado os momento de aprendizagem e apreciação das
danças.

Observação, registro e análise:
• das capacidades físicas pesquisadas, identificadas e relacionadas com as diferentes
práticas;
• de como as crianças perceberam os limites e possibilidades individuais relacionadas com as vivências de
cada prática;
• da evolução das capacidades físicas durante cada prática;
• da avaliação postural inicial
e a evolução da consciência
do tônus muscular, flexibilidade e alinhamento postural
de cada criança.

• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas presentes nas diferentes
atividades no planejamento pessoal.
• Valorização da prática corporal como
fonte de prazer e hábito saudável.
• Ampliação do autoconhecimento.

• Diferenças entre homens e mulheres nas
práticas esportivas;
•

•

•

•

•

• Análise de alguns padrões estéticos relacionados à beleza e saúde.

• Conceito de esporte,
jogo e lazer;
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•

do que o foco não é a técnica nem
as regras oficiais, visando o jogo,
mas a experimentação corporal
com os movimentos diversos relacionados ao esporte.
Situações de vivência de lutas, esportes, jogos danças e ginásticas
que: estimulem a percepção de limites e possibilidades de cada
aluno; ajudem o aluno a identificar
as capacidades físicas predominantes em cada modalidade; contribuam com a auto percepção do
próprio aluno quanto à sua evolução durante a prática.
Apreciação de vídeos e documentários sobre esportes com o objetivo de identificar a predominância
de capacidades físicas presentes
nas diferentes modalidades e analisar o biótipo e desempenho dos
atletas.
Vivência de exercícios, posturas e
atividades, favorecendo a compreensão e a valorização do alinhamento e consciência postural.
Avaliação postural e do tônus muscular a partir de posturas (yoga,
posturas de controle da eutonia
etc.), relacionando-as com exercícios ginásticos de alongamento e
fortalecimento.
Situações onde as crianças possam escolher por uma prática,
considerando suas necessidades
de desenvolvimento.
Situações coletivas de identificação e observação de imagens em

• das escolhas das crianças
por modalidades que atendam ao desenvolvimento das
capacidades pretendidas.

Observação, registro e análise:

• Analisar alguns dos padrões de estética, beleza e saúde, presentes
no cotidiano, buscando
compreender o contexto em que são produzidos, de modo a ampliar a capacidade crítica sobre aqueles que
incentivam o consumismo.

• Participação em conversa sobre os padrões de estética, beleza e saúde e a relação com a mídia.
• Identificação de diferentes padrões de
estéticas relacionada às diferentes etnias.
• Identificação de diferentes biótipos relacionados às diferentes práticas da cultura corporal de movimento.
• Identificação da relação entre beleza, saúde e consumo de produtos na mídia.

• As dimensões do esporte;
• Atividade física e exercício físico;
• Esporte e o biótipo
dos praticantes;
• Esporte: estética, beleza, saúde e a relação com a mídia;

•

•

•

•

•

•
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vídeos e revistas relacionadas à
saúde e à beleza.
Situações de identificação de padrões estéticos próprios a cada etnia, diferentes biótipos e características genéticas.
Situações de identificação de padrões estéticos próprios dos praticantes da diferentes práticas da
cultura corporal.
Roda de conversa para a explicitação do diferentes pontos de vista
dos alunos sobre a beleza e a saúde e a relação com as práticas da
cultura corporal de movimento.
Situações de apreciação dos padrões estéticos de beleza dos gestos em algumas práticas da cultura corporal de movimento,
como: balé, dança clássica e moderna, danças populares, capoeira, ginástica olímpica, futebol,
vôlei, salto com vara, salto em altura, salto em extensão etc.
Situações de análise, reflexão e
conversa sobre os padrões estéticos relacionados ao corpo masculino e feminino e sobre a tendência
pela padronização em detrimento
da diversidade.
Situações de análise e reflexão
dos padrões estéticos relacionados à beleza divulgados pela mídia
e relacionados ao consumo, como
alimentos, roupas, equipamentos
de ginástica, equipamentos e técnicas que prometem a modelagem
do corpo etc.;

• de relatos das opiniões dos
alunos sobre estética, saúde
e beleza;
• das capacidades de identificação dos padrões estéticos
relacionados às práticas da
cultura corporal de movimento;
• das opiniões das crianças sobre o “modelos” de beleza
masculino e feminino e da
evolução da capacidade de
identificar o que está sendo
vendido “simultaneamente”.

• Situações de trabalho para desconstruir o senso comum sobre os
temas beleza, saúde e padrões estéticos, a partir da problematização de questões, como:
• o que é um corpo belo?
• o que é um corpo saudável?
• todo corpo belo é saudável e todo
corpo saudável é belo?
• todo corpo magro é saudável?
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26. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GINÁSTICA – 5º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações da cultura corporal de outros contextos
culturais (outras regiões do estado, do país
e do mundo), adotando
uma postura de compreensão e aceitação
da diversidade, ou seja,
não preconceituosa ou
discriminatória por razões sociais, de gênero
ou culturais.

• Experimentação e fruição, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos,
giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais), propondo coreografias com
diferentes temas do cotidiano.
• Pesquisa sobre práticas da cultura corporal de outras regiões (jogos, danças e
brincadeiras e ginásticas).
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre as manifestações de ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros,
rotações, acrobacias, com e sem materiais), de outras regiões, assim como para
escutar os colegas sobre o que descobriram e aprenderam.
• Participação em situações de jogos, brincadeiras, danças e ginásticas de outras
regiões do país e do mundo.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de
convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal de outras regiões, identificando
valores e costumes.

• Pesquisa em livros, revistas e Internet sobre indicações de referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolva a
apresentação das atividades,
onde aprenderam as principais regras, movimentos e gestos.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre ginástica, relacionando, que
valores e costumes estão presentes e quais serão as adaptações
para a vivência na escola.
• A partir de temas preexistentes,
como temas do folclore e da cultura local, proponha que os alunos
elaborem as coreografias de
acordo com as suas habilidades e
gosto pessoal. Para a proposição
de coreografias mais elaboradas,
utilize diferentes materiais (bolo,
arco, fitas e outros) e com movimentos de maior complexidade.
Há, aqui, oportunidade de trabalho
interdisciplinar, com as habilidades da Arte e da própria Educação
Física, voltados à experimentação,
descrição e representação do movimento de pessoas e objetos no
espaço.

Observação, registro e análise:
• das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento e contribuíram com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como a criança participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como a criança se expressa oralmente nas rodas
de conversa e nas diferentes
situações cotidianas, a qualidade da sua participação nas
decisões e encaminhamentos em grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e a forma como se envolvem; do processo de escolha das atividades folclóricas, regionais e urbanas e
modos de compreensão, valorização e participação nas
atividades

• Ginástica geral;

• Ginástica geral –elementos presentes no
cotidiano;
• Ginástica geral - elementos básicos.

• Elementos combinatórios da ginástica;
• Ginástica geral - elementos básicos: andar, correr, saltar. Girar, rolar, equilibrar,
balançar, trepar;
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Formas de avaliação
adequadas

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, respeitando as regras e não discriminando os colegas, adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade
e solidariedade, repudiando atitudes violentas
para si e para os colegas.

• Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação de todos como
princípio do trabalho coletivo com jogos,
esportes e ginásticas.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados das ginásticas como elementos organizadores da
prática.
• Participação em situações mais competitivas e cooperativas envolvendo os jogos, esportes e elementos das ginásticas, respeitando as regras e os adversários.
• Participação em movimentos de ginásticas, incorporando o processo de organização e manutenção da atividade, ainda
que em algumas situações, seja preciso
contar com a mediação do professor.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nos jogos e esportes.

• Ginástica geral - elementos básicos.
• Elementos combinatórios da ginástica;

• Vivencias de grupo em
coreografias;
• Ginástica geral;
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• Situações em que os alunos possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e dificuldades encontradas.
• Situações em que os alunos possam apreciar a ginástica favorecendo a verbalização de opiniões e
sentimentos.
• Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações ginásticas, regionais, urbanas, compreendendo as origens, costumes
e contextos de criação.
• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as
falas sobre como elas se perceberam na atividade e a participação
do grupo.
• Situações de vivência de ginástica
favorecendo a compreensão e a
valorização das atividades para o
desenvolvimento do grupo, com a
inclusão de todos.
• Rodas de levantamento de ginástica com a explicitação das regras
e materiais para sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas organizadas pelos alunos.
• Situações em que os alunos tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante a
pratica da ginástica, estimulando
que reflitam sobre a variação do
grau de dificuldade, a partir da alteração de algumas regras, tendo

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas diferentes situações
(competitivas e cooperativas);
• da evolução na elaboração e
cumprimento das regras, da
dinâmica coletiva e das participações individuais;
• sobre alterações nas regras
dos esportes e jogos, explicitando evolução da complexidade;
• sobre a evolução na organização e desenvolvimento
das atividades pelos alunos;
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

• Avaliar e refletir sobre
seu próprio desempenho e dos demais, em
práticas individuais e
coletivas, expressando
opiniões quanto a atitudes e estratégias a serem utilizadas em situações de ginástica e ginástica geral.

• Envolvimento e responsabilidade para
encaminhar os conflitos decorrentes das
práticas mais competitivas a partir do diálogo.
• Participação em atividades corporais desafiadoras, com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades, propostas
em aula e cotidianas, de aprendizagem
corporal em que seja preciso avaliar o
próprio desempenho para estabelecer
metas (ainda que com o auxílio do professor).
• Produção de circuitos de ginásticas considerando as possibilidades individuais e
as possibilidades dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
circuitos, a partir da análise dos movimentos presentes nas ginásticas e esportes coletivos e individuais, utilizando
materiais diversos.
• Planejamento da montagem do circuito
considerando os riscos e possibilidades
de acidentes.

como referência a ginástica original.
• Ginástica geral;
• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos;

• Ginástica geral em circuitos individuais e coletivos;
• Ginástica geral e habilidades motoras;
• Elementos combinatórios da ginástica;
• Vivencias de grupo em
coreografias;
• Circuitos de ginásticas
considerando riscos e
acidentes;
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• Circuitos/percursos
elaborados
junto com os alunos, a partir da
análise dos gestos presentes na
ginástica.
• Atividades circenses e ginásticas
como: cambalhotas, estrelas, manipulação de malabares e diabolôs, equilíbrio sobre pernas de pau
e pé de lata, combinações de movimentos e habilidades formando
pequenas coreografias.
• Registro das regras da ginástica e
suas alterações, refletindo coletivamente sobre o grau de dificuldade, considerando o que e por
que se torna mais fácil, mais difícil,
menos ou mais desafiador.
• Circuito de apresentações: propondo que em cada estação os
alunos realizem movimentos ginásticos, como: rotação, equilíbrio, saltos, acrobacias, entre outros, reconhecendo que nosso
corpo tem potencial para o movimento devido às estruturas corporais, que são os ossos, as articulações, os músculos, o coração, os
pulmões, o cérebro e o sistema
nervoso. Por exemplo, durante
uma sequência de saltos, são solicitados principalmente os membros inferiores e as articulações do
tornozelo, joelho e quadril para
amortecer o impacto na aterrissagem.
Esse
conhecimento

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos,
percursos e jogos de exercício quanto ao grau de desafio;
• das adaptações realizadas
pelo aluno para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• da autoavaliação do aluno
sobre sua evolução nos jogos
de exercício e em direção às
metas pessoais;
• do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem.

• Valorizar as ginásticas
como expressões da
cultura, sem discriminações por razões culturais, sociais ou de gênero. Participar na execução e criação (adaptação e transformação)
de coreografias a partir
de diferentes manifestações regionais.

• Perceber as possibilidades de desenvolvimento de capacidades

• Planejamento e utilização de estratégias
para resolver desafios na execução de
elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo
as potencialidades e os limites do corpo
e adotando procedimentos de segurança
• Participação em momentos de ginásticas presentes na cultura brasileira com
disponibilidade para aprender a partir de
tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Construção e manipulação de materiais
clássicos das ginásticas, bem como os
materiais alternativos.
• Participação em atividades de ginásticas
propostas em aula considerando a importância de cada um no resultado coletivo.
• Produção de adaptações nas ginásticas
considerando as possibilidades individuais e a dos colegas.
• Participação em atividades de criação de
ginásticas a partir de algumas manifestações culturais ou “estilos”.
• Planejamento da montagem de pequenas apresentações envolvendo movimentos de ginásticas produzidas em
grupo.
• Identificação das capacidades físicas resistência, força, velocidade - presentes
nas lutas, jogos, esportes e danças.

Observação, registro e análise
• da evolução da aprendizagem das danças;
• das adaptações realizadas
pelo aluno sobre as diferentes danças;
• da evolução do conhecimento sobre cada prática;
do envolvimento do aluno
com a atividade e sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada criança tem valorizado os momentos de
aprendizagem e apreciação
das danças.

• Ginástica geral e habilidades motoras;
• Vivencias de grupo em
coreografias;
• Ginástica e mídia;

•

possibilita aos alunos terem autonomia para adotar medidas de segurança não só durante as aulas
de Educação Física, mas sempre
que se envolverem em atividades
físicas no seu dia a dia.
Atividades de ginástica elaboradas
com as diferentes modalidades
que:
Estimulem a vivência ginástica e a
expressão corporal;
Mobilizem a prática sobre as dificuldades;
Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
Contribuam para formar no aluno
uma autoestima positiva.
Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como: assistir vídeos, visitar um local específico, entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, internet.
Situações de práticas de diferentes modalidades, favorecendo:
a vivência dos diferentes movimentos e gestos;
a criatividade para transformar e
adaptar os gestos;

• Ginástica geral e habilidades motoras;
• Elementos combinatórios da ginástica;

• Pesquisas em livros e revistas sobre as capacidades físicas, identificando e relacionando-as com

Observação, registro e análise:
• das capacidades físicas pesquisadas, identificadas e

• Ginástica geral;
• Ginástica geral –elementos presentes no
cotidiano;
• Ginástica geral - elementos básicos.

•
•
•
•
•

• Movimentos básicos
fundamentais da ginástica com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos;

•

•
•
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físicas dentro de lutas,
jogos, ginásticas e danças, considerando seus
próprios limites e possibilidades, de forma a
poder controlar algumas de suas atividades
corporais com maior
autonomia, valorizando
o conhecimento para
manutenção da saúde.

• Participação em algumas lutas, jogos,
esportes, danças e brincadeiras que mobilizem as diferentes capacidades físicas.
• Disponibilidade para persistir na prática
e avaliar o próprio desenvolvimento.
• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas e efeitos fisiológicos do
exercício como critério de escolha entre
as diferentes modalidades.
• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas presentes nas diferentes
atividades no planejamento pessoal.
• Valorização da prática corporal como
fonte de prazer e hábito saudável.
• Ampliação do autoconhecimento.

•

• Ginástica, Atividade física e exercício físico;
• Ginástica e o biótipo
dos praticantes;

•

• Ginástica:
estética,
beleza, saúde e a relação com a mídia;

•

•

•

• Analisar alguns dos padrões de estética, beleza e saúde, presentes
no cotidiano, buscando
compreender o contexto em que são

• Análise de alguns padrões estéticos relacionados à beleza e saúde.
• Participação em conversa sobre os padrões de estética, beleza e saúde e a relação com a mídia.

• Ginástica, Atividade física e exercício físico;
• Ginástica e o biótipo
dos praticantes;
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•

•

diferentes práticas da cultura corporal de movimento.
Situações de vivência de lutas, esportes, jogos danças e ginásticas
que: estimulem a percepção de limites e possibilidades de cada
aluno; ajudem a criança a identificar as capacidades físicas predominantes em cada modalidade;
contribuam com a autopercepção
do próprio aluno quanto à sua evolução durante a prática.
Apreciação de vídeos e documentários sobre ginástica com o objetivo de identificar a predominância
de capacidades físicas presentes
nas diferentes modalidades e analisar o biótipo e desempenho dos
atletas.
Vivência de exercícios, posturas e
atividades, favorecendo a compreensão e a valorização do alinhamento e consciência postural.
Avaliação postural e do tônus muscular a partir de posturas (yoga,
posturas de controle da eutonia
etc.), relacionando-as com exercícios ginásticos de alongamento e
fortalecimento.
Situações onde as crianças possam escolher por uma prática,
considerando suas necessidades
de desenvolvimento.
Situações coletivas de identificação e observação de imagens em
vídeos e revistas relacionadas à
saúde e à beleza.
Situações de identificação de padrões estéticos próprios a cada

•

•
•

•

relacionadas com as diferentes práticas;
de como dos alunos perceberam os limites e possibilidades individuais relacionadas com as vivências de
cada prática;
da evolução das capacidades físicas durante cada prática;
da avaliação postural inicial
e a evolução da consciência
do tônus muscular, flexibilidade e alinhamento postural
de cada criança.
das escolhas dos alunos por
modalidades que atendam
ao desenvolvimento das capacidades pretendidas.

Observação, registro e análise:
• de relatos das opiniões dos
alunos sobre estética, saúde
e beleza;
• das capacidades de identificação dos padrões estéticos

produzidos, de modo a
ampliar a capacidade
crítica sobre aqueles
que incentivam o consumismo.

• Identificação de diferentes padrões de
estética relacionado às diferentes etnias.
• Identificação de diferentes biótipos relacionados às diferentes práticas da cultura corporal de movimento.
• Identificação da relação entre beleza, saúde e consumo de produtos na mídia.

• Ginástica:
estética,
beleza, saúde e a relação com a mídia;

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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etnia, diferentes biótipos e características genéticas.
Situações de identificação de padrões estéticos próprios dos praticantes da diferentes práticas da
cultura corporal.
Roda de conversa para a explicitação dos diferentes pontos de vista
das crianças sobre a beleza e a saúde e a relação com as práticas da
cultura corporal de movimento.
Situações de análise, reflexão e
conversa sobre os padrões estéticos relacionados ao corpo masculino e feminino e sobre a tendência
pela padronização em detrimento
da diversidade.
Situações de análise e reflexão
dos padrões estéticos relacionados à beleza divulgados pela mídia
e relacionados ao consumo, como
alimentos, roupas, equipamentos
de ginástica, equipamentos e técnicas que prometem a modelagem
do corpo etc.;
Situações de trabalho para desconstruir o senso comum sobre os
temas beleza, saúde e padrões estéticos, a partir da problematização de questões, como:
o que é um corpo belo?
o que é um corpo saudável?
todo corpo belo é saudável e todo
corpo saudável é belo?
todo corpo magro é saudável?

relacionados às práticas da
cultura corporal de movimento;
• das opiniões dos alunos sobre o “modelos” de beleza
masculino e feminino e da
evolução da capacidade de
identificar o que está sendo
vendido “simultaneamente”.

27. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – DANÇAS – 5º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações da cultura corporal de outros contextos
culturais, (outras regiões, do estado e do
país, incluindo matriz
indígena e africana),
adotando uma postura
de compreensão e aceitação da diversidade,
ou seja, não preconceituosa ou discriminatória por razões sociais,
sexuais ou culturais.

• Pesquisa sobre práticas da cultura corporal a partir das danças de outros contextos culturais, (outras regiões do estado e do país, incluindo a de matriz indígena e africana), adotando uma postura de compreensão e aceitação da diversidade.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre as manifestações das
danças de outras regiões, assim como
para escutar os colegas sobre o que descobriram e aprenderam.
• Participação em situações de jogos, brincadeiras e danças de outras regiões.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de
convivência em grupo.
• Identificação de situações de injustiça e
preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das danças e demais práticas
corporais e discutir alternativas para superá-las.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de
convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Pesquisa em livros, revistas e Internet sobre indicações de referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das atividades:
onde aprenderam, as principais regras, movimentos e gestos.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre a dança, relacionando-a a
como eram, que valores e costumes estão presentes e quais serão
as adaptações para a vivência na
escola.
• Situações em que os alunos possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e dificuldades encontradas.
• Situações em que os alunos possam apreciar a dança favorecendo
a verbalização de opiniões e sentimentos.
• Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações folclóricas, regionais, urbanas, compreendendo as origens, costumes
e contextos de criação.
• Propor aprofundamentos sobre algumas leis que possibilitam

Observação, registro e análise:
• das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento e contribuíram com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e a forma como se envolvem; do processo de escolha das atividades folclóricas, regionais e urbanas e
modos de compreensão, valorização e participação nas
atividades

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Dança de matriz indígena;
• Danças de matriz africana;

• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Danças folclóricas do
Brasil;
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Formas de avaliação
adequadas

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, respeitando as regras e não discriminando os colegas, adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade
e solidariedade, repudiando atitudes violentas
para si e para os colegas.

• Avaliar e refletir sobre o
próprio desempenho e

• Conversa sobre as práticas da cultura
corporal de outras regiões e contextos,
identificando valores e costumes particulares.
• Adequação da prática rítmica ao grupo,
evidenciando a participação de todos
como princípio do trabalho coletivo.
• Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados dos movimentos rítmicos, como elementos organizadores da prática.
• Participação em situações mais competitivas e cooperativas envolvendo práticas rítmicas, incluindo a de matriz indígena e africana, respeitando as regras e
os adversários.
• Participação em práticas rítmicas incluindo a de matriz indígena e africana, incorporando o processo de organização e
manutenção da atividade, prescindindo
da mediação do professor.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nas práticas das danças, incluindo a
de matriz indígena e africana, adaptados
em sua complexidade ao desenvolvimento das crianças.
• Envolvimento e responsabilidade para
encaminhar os conflitos decorrentes das
práticas mais competitivas a partir do diálogo.

• Produção de circuitos de danças considerando as possibilidades individuais e
as possibilidades dos colegas.

• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;

•

•
• Tipos de danças do
contexto comunitário
e regional;
• Danças folclóricas do
Brasil;

•

•
•

•

• Circuitos com elementos da dança;

498

•

reflexões sobre os direitos dos brasileiros, como a Lei de Direitos Humanos, o Estatuto do Índio ou o Estatuto da Igualdade Racial.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as
falas sobre como elas se perceberam na atividade e a participação
do grupo.
Situações de vivência a dança favorecendo a compreensão e a valorização das atividades para o desenvolvimento do grupo, com a inclusão de todos.
Rodas de levantamento de danças
conhecidas com a explicitação das
regras e materiais para sua realização.
Desenvolvimento das danças mais
conhecidas organizadas pelos alunos.
Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre as danças e as adaptações
sobre as regras, avaliando como a
atividade aconteceu, a participação e a motivação.
Situações em que os alunos tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante a
dança, estimulando que reflitam
sobre a variação do grau de dificuldade, a partir da alteração de algumas regras, tendo como referência a dança original.
Atividades de combinações de movimentos e habilidades formando
pequenas coreografias.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede
nas diferentes situações
(competitivas e cooperativas);
• da evolução na elaboração e
cumprimento das regras, da
dinâmica coletiva e das participações individuais;
• sobre alterações nas regras
dos esportes e jogos, explicitando evolução da complexidade;
• sobre a evolução na organização e desenvolvimento
das atividades pelos alunos;
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos,
percursos e jogos de

dos demais, em práticas individuais e coletivas, expressando opiniões quanto a atitude e
estratégias a serem utilizadas em situação de
jogos e esportes.

• Valorizar as danças
como expressões da
cultura, sem discriminações por razões culturais, sociais ou de gênero. Participar na execução e criação (adaptação e transformação)
de coreografias a partir
de diferentes manifestações regionais.

• Participação em atividades de criação de
circuitos, a partir da análise dos gestos
presentes nas práticas rítmicas, jogos e
esportes coletivos e individuais, atividades circenses e ginásticas, utilizando
materiais diversos.
• Experimentação, recriação e fruição de
danças populares do Brasil e do mundo
e danças de matriz indígena e africana,
valorizando e respeitando os diferentes
sentidos e significados dessas danças
em suas culturas de origem.
• Planejamento da montagem do circuito
das práticas rítmicas considerando os
riscos e possibilidades de acidentes.
• Participação em atividades corporais desafiadoras, com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades, propostas
em aula e cotidianas, de aprendizagem
corporal em que seja preciso avaliar o
próprio desempenho para estabelecer
metas (ainda que com o auxílio do professor).
• Formulação e utilização de estratégias
para a execução de elementos constitutivos das danças populares do Brasil e
do mundo, e das danças de matriz indígena e africana.
• Disponibilidade em participar das danças presentes na cultura brasileira.
• Produção de adaptações nas danças,
considerando as possibilidades individuais e as dos colegas.

• Danças populares do
Brasil e do mundo;

• Registro das danças, refletindo coletivamente sobre o grau de dificuldade, considerando o que e por
que se torna mais fácil, mais difícil,
menos ou mais desafiador.

•

• Dança de matriz indígena;
• Danças de matriz africana;

•
•

• Vivencias rítmicas e
expressivas de acordo
com os diferentes tipos de danças;
• Coreografias de diversa danças;
• Danças folclóricas do
Brasil;

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Dança de matriz indígena;
• Danças de matriz africana;
• Danças folclóricas do
Brasil;
• Coreografias de diversa danças;
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•

• Atividades rítmicas elaboradas
com as diferentes manifestações
culturais (Boi, frevo, catira, pau de
fita, forró etc.) que:
• Estimulem a vivência rítmica e a
expressão corporal;
• Mobilizem a prática sobre as dificuldades;
• Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• Contribuam para formar no aluno
uma autoestima positiva.

exercício quanto ao grau de
desafio;
das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa;
da autoavaliação do aluno
sobre sua evolução nos jogos
de exercício e em direção às
metas pessoais;
do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades;
dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem.

Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças; das adaptações realizadas pelo aluno
sobre as diferentes danças;
• da evolução do conhecimento sobre cada prática;
do envolvimento da criança
com a atividade e sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão

• Participação em atividades de criação de
danças a partir de algumas manifestações culturais ou “estilos”.
• Planejamento de montagem de pequenas apresentações das danças produzidas em grupo.
• Disponibilidade para valorizar as danças
de diferentes contextos.

• Perceber as possibilidades de desenvolvimento de capacidades
físicas dentro de lutas,
jogos, ginásticas e danças, considerando seus
próprios limites e possibilidades, de forma a
poder controlar algumas de suas atividades
corporais com maior
autonomia, valorizando
o conhecimento para
manutenção da saúde.

• Comparação e identificação dos elementos constitutivos comuns e diferentes
(ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de
matriz indígena e africana.
• Identificação das capacidades físicas resistência, força, velocidade - presentes
nas lutas, jogos, esportes e danças.
• Participação em algumas lutas, jogos,
esportes, danças e brincadeiras que mobilizem as diferentes capacidades físicas.
• Disponibilidade para persistir na prática
e avaliar o próprio desenvolvimento.
• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas e efeitos fisiológicos do
exercício como critério de escolha entre
as diferentes modalidades.

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Dança de matriz indígena;
• Danças de matriz africana;
• Desenvolvimento de
capacidades físicas
na danças;

• Dança como lazer e ludicidade;
• Valores e atitudes;
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• Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como: assistir vídeos, visitar um local específico, entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, internet.
• Situações de práticas de diferentes manifestações, favorecendo:
• a vivência dos diferentes ritmos,
movimentos e gestos;
• a criatividade para transformar e
adaptar os gestos;
• a transposição de ritmos de uma
cultura para gestos e movimentos
de outra (por exemplo, frevo incorporando movimentos do capoeira).
• Pesquisas em livros e revistas sobre as capacidades físicas, identificando e relacionando-as com diferentes práticas da cultura corporal de movimento.
• Situações de vivência de danças
que: estimulem a percepção de limites e possibilidades de cada
aluno; ajudem o aluno a identificar
as capacidades físicas predominantes em cada modalidade; contribuam com a autopercepção da
própria criança quanto à sua evolução durante a prática.
• Apreciação de vídeos e documentários sobre a dança com o objetivo de identificar a predominância
de capacidades físicas presentes
nas diferentes modalidades de
dança e analisar o biótipo e desempenho dos atletas.

em pequenos grupos sobre
como cada criança tem valorizado os momento de aprendizagem e apreciação das
danças.

Observação, registro e análise:
• das capacidades físicas pesquisadas, identificadas e relacionadas com as diferentes
práticas;
• de como os alunos perceberam os limites e possibilidades individuais relacionadas
com as vivências de cada
prática;
• da evolução das capacidades físicas durante cada prática;
• da avaliação postural inicial
e a evolução da consciência
do tônus muscular, flexibilidade e alinhamento postural
de cada criança.
• das escolhas dos alunos por
modalidades que atendam

• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas presentes nas diferentes
atividades no planejamento pessoal.
• Valorização da prática corporal como
fonte de prazer e hábito saudável.
• Ampliação do autoconhecimento.

• Analisar alguns dos padrões de estética, beleza e saúde, presentes
no cotidiano, buscando
compreender o contexto em que são produzidos, de modo a ampliar a capacidade crítica sobre aqueles que
incentivam o consumismo.

• Análise de alguns padrões estéticos relacionados à beleza e saúde.
• Participação em conversa sobre os padrões de estética, beleza e saúde e a relação com a mídia.
• Identificação de diferentes padrões de
estética relacionados às diferentes etnias.
• Identificação de diferentes biótipos relacionados às diferentes práticas da cultura corporal de movimento.
• Identificação da relação entre beleza, saúde e consumo de produtos na mídia.

• Danças populares do
Brasil e do mundo;
• Dança e o biotipo dos
praticantes;
• Dança: estética, beleza, saúde e a relação com a mídia;
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• Vivência de exercícios, posturas e
atividades, favorecendo a compreensão e a valorização do alinhamento e consciência postural.
• Avaliação postural e do tônus muscular a partir de posturas (yoga,
posturas de controle da eutonia
etc.), relacionando-as com
a
dança.
• Situações onde as crianças possam escolher por uma prática,
considerando suas necessidades
de desenvolvimento.
• Situações coletivas de identificação e observação de imagens em
vídeos e revistas relacionadas à
saúde e à beleza.
• Situações de identificação de padrões estéticos próprios a cada etnia, diferentes biótipos e características genéticas.
• Situações de identificação de padrões estéticos próprios dos praticantes da diferentes danças.
• Roda de conversa para a explicitação do diferentes pontos de vista
das crianças sobre a beleza e a saúde e a relação com as práticas da
dança.
• Situações de apreciação dos padrões estéticos de beleza dos gestos em algumas práticas da cultura corporal de movimento,
como: balé, dança clássica e moderna, danças populares, capoeira, ginástica olímpica, futebol,
vôlei, salto com vara, salto em altura, salto em extensão etc.

ao desenvolvimento das capacidades pretendidas.

Observação, registro e análise:
• de relatos das opiniões dos
alunos sobre estética, saúde
e beleza;
• das capacidades de identificação dos padrões estéticos
relacionados às práticas da
cultura corporal de movimento;
• das opiniões dos alunos sobre o “modelos” de beleza
masculino e feminino e da
evolução da capacidade de
identificar o que está sendo
vendido “simultaneamente”.

• Situações de análise, reflexão e
conversa sobre os padrões estéticos relacionados ao corpo masculino e feminino e sobre a tendência
pela padronização em detrimento
da diversidade.
• Situações de análise e reflexão
dos padrões estéticos relacionados à beleza divulgados pela mídia
e relacionados ao consumo, como
alimentos, roupas, equipamentos
de ginástica, equipamentos e técnicas que prometem a modelagem
do corpo etc.;
• Situações de trabalho para desconstruir o senso comum sobre os
temas beleza, saúde e padrões estéticos, a partir da problematização de questões, como:
• o que é um corpo belo?
• o que é um corpo saudável?
• todo corpo belo é saudável e todo
corpo saudável é belo?
• todo corpo magro é saudável?
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28. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – LUTAS – 5º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar e desfrutar de
algumas
manifestações da cultura corporal de outros contextos
culturais (outras regiões do estado, do país
e do mundo), adotando
uma postura de compreensão e aceitação
da diversidade, ou seja,
não preconceituosa ou
discriminatória por razões sociais, de gênero
ou culturais.

• Pesquisa sobre práticas da cultura corporal de outras regiões do país e do
mundo (lutas, jogos, danças e brincadeiras).
• Identificação das características das lutas do contexto comunitário e regional e
lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas
corporais.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre as manifestações de lutas presentes no contexto comunitário e
regional, incluindo lutas de matriz indígena e africana, assim como para escutar os colegas sobre o que descobriram
e aprenderam.
• Participação práticas de lutas de outras
regiões do Brasil e do mundo, prezando
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo de cada um.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de
convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e

• Pesquisa em livros, revistas e Internet sobre indicações de referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial.
• Rodas de conversa que envolvam
a apresentação das atividades:
onde aprenderam, as principais regras, movimentos e gestos.
• Rodas de conversa onde os alunos
tenham que manifestar opiniões
sobre as lutas relacionando, que
valores e costumes estão presentes e quais serão as adaptações
para a vivência na escola.
• Situações em que os alunos possam vivenciar diferentes práticas
da cultura corporal e compartilhar
sentimentos e dificuldades encontradas.
• Situações em que os alunos possam apreciar as lutas favorecendo
a verbalização de opiniões e sentimentos.
• Situações em que possam vivenciar diferentes manifestações das
lutas, compreendendo as origens,
costumes e contextos de criação.

Observação, registro e análise:
• Das pesquisas realizadas,
avaliando o quanto ampliaram o conhecimento e contribuíram com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, o prazer que tem em
participar, compreensão das
pequenas coreografias;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos em
grupo;
• do processo de escolha das
atividades, da valorização da
cultura e a forma como se envolvem; do processo de escolha das atividades folclóricas,
regionais e urbanas e modos
de compreensão, valorização
e participação nas atividades.

• Lutas do contexto comunitário, regional e
nacional;
• Luta como prática corporal organizada;
• Lutas de matriz indígena e africana;
• Relação entre brincadeiras e a combinação
de ataque, defesa e
controle;

• Lutas e seus valores;
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Formas de avaliação
adequadas

•

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, respeitando as regras e não discriminando os colegas, adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade
e solidariedade, repudiando atitudes violentas
para si e para os colegas.

•

•

•

•
•

•
•

•

opiniões, antes, durante e após as atividades.
Conversa sobre as práticas da cultura
corporal de outras regiões e contextos,
identificando valores e costumes particulares.
Experimentação, fruição e recriação diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana.
Adequação da prática ao grupo, evidenciando a participação de todos como
princípio do trabalho coletivo com jogos,
esportes e lutas.
Disponibilidade para aceitar regras e
combinados mais elaborados das lutas
como elementos organizadores da prática.
Participação em situações competitivas
e cooperativas envolvendo as lutas, respeitando as regras e os adversários.
Participação em situações de lutas incorporando o processo de organização e
manutenção da atividade, prescindindo
da mediação do professor.
Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nos jogos e esportes adaptados em
sua complexidade ao desenvolvimento
das crianças.
Envolvimento e responsabilidade para
encaminhar os conflitos decorrentes das
práticas mais competitivas a partir do diálogo.

• Lutas do contexto comunitário e regional;
• Modalidades de luta;
• Jogos de luta;
• Luta como pratica corporal organizada;
• Modalidades de luta
respeitando/
superando limites pessoais
e grupais;

• Lutas: regras, competição, participação, vitória e derrota;
• Lutas e as modificações provocadas a
partir de sua pratica
no contexto comunitário, regional e nacional;
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• Situações de vivência das lutas favorecendo a compreensão e a valorização das atividades para o desenvolvimento do grupo, com a inclusão de todos.
• Situações de vivência as lutas os
com possibilidade de elaboração
de estratégias de ataque e defesa
que estabeleçam relações favorecendo a compreensão das regras
e das adaptações necessárias
para a inclusão de todos.
• Rodas de levantamento das lutas
conhecidas com a explicitação das
regras e materiais para sua realização.
• Desenvolvimento das atividades
mais conhecidas organizadas pelos alunos.
• Podem-se propor visitas a instituições locais que promovam as danças e promover diálogos com seus
participantes, investigando quais
as situações de preconceito e injustiça que identificam nessas práticas e discutir alternativas para
superá-las.
• Situações em que os alunos tenham que opinar sobre situações
concretas vivenciadas durante as
lutas, estimulando que reflitam sobre a variação do grau de dificuldade, a partir da alteração de

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas);
• da evolução na elaboração e
cumprimento das regras, da
dinâmica coletiva e das participações individuais;
• sobre alterações nas regras
dos esportes e jogos, explicitando evolução da complexidade;
• sobre a evolução na organização e desenvolvimento das
atividades pelos alunos;
• sobre a diminuição de conflitos em relação a ganhar e
perder;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

•

• Avaliar e refletir sobre
seu próprio desempenho e dos demais, em
práticas individuais e
coletivas, expressando
opiniões quanto a atitudes e estratégias a serem utilizadas em situações de jogos, esportes, danças e lutas.

• Participação em atividades corporais desafiadoras com disponibilidade para
buscar o êxito a partir de tentativas (trabalho com o “erro construtivo” no processo de aprendizagem).
• Participação em atividades propostas
em aula e cotidianas de aprendizagem
corporal em que é preciso avaliar o próprio desempenho para estabelecer metas.
• Participação em lutas considerando diferentes estratégias para atingir o objetivo.

• Participação em atividades de criação de
circuitos, a partir da análise dos gestos
presentes nas lutas.
• Planejamento e utilização de estratégias
básicas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena
e africana experimentadas, respeitando
o colega como oponente e as normas de
segurança.
• Planejamento de estratégias de ataque
e defesa utilizados nas lutas considerando os limites e possibilidades da sua
equipe, bem como a dos adversários.

• Modalidades de luta
respeitando/
superando limites pessoais
e grupais;
• Relação entre brincadeiras e a combinação
de ataque, defesa e
controle;
• Lutas e as modificações provocadas a
partir de sua pratica
no contexto comunitário e regional;
• Circuitos com elementos das lutas;
• Lutas de matriz indígena e africana;
• Lutas da cultura local
em momentos e espaços alternativos da escola;

505

•

•

•

•

algumas regras, tendo como referência as lutas originais.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
situações concretas de vitória e
derrota vivenciadas durante as lutas, estimulando que reflitam sobre os significados e sentimentos
de ganhar e perder como condição
para lutar.
Circuitos/percursos
elaborados
junto com os alunos, a partir da
análise dos gestos presentes nas
lutas.
Jogo de exercício partindo da “desconstrução” de uma luta destacando ações importantes para o
êxito e que combinam diferentes
movimentos.
Registro das regras das lutas e
suas alterações, refletindo coletivamente sobre o grau de dificuldade, considerando o que e por
que se torna mais fácil, mais difícil,
menos ou mais desafiador.
Converse com os alunos sobre o
que eles entendem sobre lutas e
brigas, elencando as diferenças.
Apresente algumas fotos e desenhos de lutas e brigas para que
apontem as características de
cada uma. Provoque a garotada
com algumas perguntas, como
"socos e chutes também são específicos de alguma técnica de
luta?".

Observação, registro e análise:
• da evolução dos circuitos,
percursos e jogos de exercício quanto ao grau de desafio;
• das adaptações realizadas
pela criança para dificultar e
para facilitar a tarefa;
• da autoavaliação dos alunos
sobre sua evolução nos jogos
de exercício e em direção às
metas pessoais;
• do envolvimento do aluno
com a tarefa e sua atitude
frente às dificuldades;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada um tem enfrentado desafios, estabelecido
metas e avançado na aprendizagem.

• Perceber as possibilidades de desenvolvimento de capacidades
físicas dentro de brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças
e lutas, considerando
seus próprios limites e
possibilidades,
de
forma a poder controlar
algumas de suas atividades corporais com
maior autonomia, valorizando o conhecimento para manutenção da saúde.

• Identificação das capacidades físicas,
resistência, força, velocidade - presentes
nas brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças e lutas.
• Participação em algumas brincadeiras e
jogos, esportes, ginásticas, danças e lutas que mobilizem as diferentes capacidades físicas.
• Experimentação, fruição e recriação de
diferentes lutas presentes no contexto
comunitário e regional e lutas de matriz
indígena e africana.
• Disponibilidade para persistir na prática
e avaliar o próprio desenvolvimento.
• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas e efeitos fisiológicos do
exercício como critério de escolha entre
as diferentes modalidades.
• Utilização do conhecimento sobre capacidades físicas presentes nas diferentes
atividades no planejamento pessoal.
• Valorização da prática corporal como
fonte de prazer e hábito saudável.
• Ampliação do autoconhecimento.

• Analisar alguns dos padrões de estética, beleza e saúde, presentes
no cotidiano, buscando
compreender o contexto em que são produzidos, de modo a ampliar a capacidade crítica sobre aqueles que
incentivam o consumismo.

• Análise de alguns padrões estéticos relacionados à beleza e saúde.
• Participação em conversa sobre os padrões de estética, beleza e saúde e a relação com a mídia.
• Identificação de diferentes padrões de
estética relacionada às diferentes etnias.
• Identificação de diferentes biótipos relacionados às diferentes práticas da cultura
corporal
de
movimento.

• Lutas do contexto comunitário e regional e
o desenvolvimento de
capacidades físicas;

• Relação entre brincadeiras e a combinação
de ataque, defesa e
controle;
• Lutas de matriz indígena e africana;
• Lutas e as modificações provocadas a
partir de sua pratica
no contexto comunitário e regional;
• Lutas da cultura local
em momentos e espaços alternativos da escola;
• Modalidades de luta;
• Modalidades de luta
respeitando/
superando limites pessoais
e grupais;
• Lutas do contexto comunitário e regional;
• Modalidades de luta;
• Luta e o biótipo dos
praticantes;
• Lutas: estética, beleza, saúde e a relação com a mídia;
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• Atividades elaboradas com as diferentes manifestações das lutas
que:
• Estimulem a vivência nas diversas
lutas;
• Mobilizem a prática sobre as dificuldades;
• Permitam a modificação e adaptação do nível de dificuldade;
• Contribuam para formar no aluno
uma autoestima positiva.
• Atividades de ampliação cultural
que contribuam com a compreensão e a valorização das práticas,
como: assistir vídeos, visitar um local específico, entrevistar um praticante, pesquisar em livros, revistas, internet.
• Situações de práticas de diferentes lutas, favorecendo:
• a vivência dos diferentes modalidades de lutas;
• a criatividade para transformar e
adaptar os gestos;

Observação, registro e análise:
• da evolução da aprendizagem das danças;
• das adaptações realizadas
pela criança sobre as diferentes danças;
• da evolução do conhecimento sobre cada prática;
• do envolvimento do aluno
com a atividade e sua contribuição com o trabalho do
grupo;
• dos momentos mediados
pelo professor para reflexão
em pequenos grupos sobre
como cada criança tem valorizado os momentos de
aprendizagem e apreciação
das danças.

• Pesquisas em livros e revistas sobre as capacidades físicas, identificando e relacionando-as com diferentes práticas da cultura corporal de movimento.
• Situações de vivência de lutas
que: estimulem a percepção de limites e possibilidades de cada
aluno; ajudem aluno a identificar
as capacidades físicas predominantes em cada modalidade;

Observação, registro e análise:
• das capacidades físicas pesquisadas, identificadas e relacionadas com as diferentes
práticas;
• de como as crianças perceberam os limites e possibilidades individuais relacionadas com as vivências de cada
prática;

Identificação da relação entre beleza, saúde e consumo de produtos na mídia.
•

•

•

•

•

•

•

•
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contribuam com a autopercepção
do próprio aluno quanto à sua evolução durante a prática.
Apreciação de vídeos e documentários sobre as lutas com o objetivo de identificar a predominância
de capacidades físicas presentes
nas diferentes modalidades e analisar o biótipo e desempenho dos
atletas.
Vivência de exercícios, posturas e
atividades, favorecendo a compreensão e a valorização do alinhamento e consciência postural.
Situações onde os alunos possam
escolher por uma prática, considerando suas necessidades de desenvolvimento.
Situações coletivas de identificação e observação de imagens em
vídeos e revistas relacionadas à
saúde e à beleza.
Situações de identificação de padrões estéticos próprios a cada etnia, diferentes biotipos e características genéticas.
Situações de identificação de padrões estéticos próprios dos praticantes da diferentes práticas da
cultura corporal.
Roda de conversa para a explicitação do diferentes pontos de vista
das crianças sobre a beleza e a saúde e a relação com as práticas da
cultura corporal de movimento.
Situações de apreciação dos padrões estéticos de beleza dos gestos em algumas práticas da cultura corporal de movimento,

• da evolução das capacidades
físicas durante cada prática;
• da avaliação postural inicial e
a evolução da consciência do
tônus muscular, flexibilidade
e alinhamento postural de
cada criança.
• das escolhas das crianças
por modalidades que atendam ao desenvolvimento das
capacidades pretendidas.
• Observação, registro e análise:
• de relatos das opiniões das
crianças sobre estética, saúde e beleza;
• das capacidades de identificação dos padrões estéticos
relacionados às práticas da
cultura corporal de movimento;
• das opiniões das crianças
sobre o “modelos” de beleza
masculino e feminino e da
evolução da capacidade de
identificar o que está sendo
vendido “simultaneamente”.

•

•

•

•
•
•
•
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como: balé, dança clássica e moderna, danças populares, capoeira, ginástica olímpica, futebol,
vôlei, salto com vara, salto em altura, salto em extensão etc.
Situações de análise, reflexão e
conversa sobre os padrões estéticos relacionados ao corpo masculino e feminino e sobre a tendência
pela padronização em detrimento
da diversidade.
Situações de análise e reflexão
dos padrões estéticos relacionados à beleza divulgados pela mídia
e relacionados ao consumo, como
alimentos, roupas, equipamentos
de ginástica, equipamentos e técnicas que prometem a modelagem
do corpo etc.;
Situações de trabalho para desconstruir o senso comum sobre os
temas beleza, saúde e padrões estéticos, a partir da problematização de questões, como:
o que é um corpo belo?
o que é um corpo saudável?
todo corpo belo é saudável e todo
corpo saudável é belo?
todo corpo magro é saudável?

29. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – BRINCADEIRAS E JOGOS – 6º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar de jogos e
brincadeiras da cultura
corporal do Brasil, percebendo-os como recurso valioso para a integração entre pessoas, adotando uma
postura não preconceituosa ou discriminatória por razões sociais,
culturais ou de gênero.

• Pesquisa sobre jogos e brincadeiras tradicionais da cultura brasileira.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet, Biblioteca Pública do Acre, sobre jogos e brincadeiras tradicionais da cultura brasileira (o professor pode fornecer
referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação sobre jogos e brincadeiras tradicionais da cultura
brasileira: jogos com bola? Jogos

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, seu
conteúdo e adequação à proposta; avaliando o quanto o
aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas trazidas para a
vivência do grupo;
• De como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas: a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos em
grupo, a clareza na expressão de ideias e sentimentos,
capacidade de falar após escutar os colegas, considerando os argumentos colocados etc.
• do processo de escolha das
atividades, da argumentação
e da votação baseada em critérios construídos a partir da
participação em todo o processo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a

• Pesquisa sobre a origem histórica, regras e evolução de um jogo ou brincadeira escolhido pelo grupo para o bimestre.
• Compreender aspectos históricos sociais relacionados à Educação Física.
• Disponibilidade para conhecer práticas
de jogos e brincadeiras diferenciadas,
percebendo-as como ampliação das possibilidades para os momentos de lazer.
• Respeito à diversidade de habilidades e
características particulares do grupo no
que diz respeito às práticas de jogos e
brincadeiras.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Brincadeiras e jogos
da cultura popular
presentes no contexto
comunitário local e regional.
• Jogos de Tabuleiro
(Dama, Xadrez, entre
outros.). Histórico, regras e curiosidades.
• História da Educação
Física. (Da origem a
atualidade).
• Jogos e brincadeiras
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Formas de avaliação
adequadas

•
•

•

•

•
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de tabuleiro? Jogos de mesa? Jogos eletrônicos? Jogo protagonizado? Brincadeiras de roda? Brincadeiras cantadas? Jogos indígenas?
Roda de conversa para eleger um
jogo e/ou brincadeira a ser aprofundado.
Apresentação inicial do que já conhecem e, após pesquisas, do que
descobriram sobre a prática: as
principais regras, movimentos e
gestos; como surgiu a prática,
onde e por quem era praticada e
mudanças ao longo do tempo.
Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos deverão defender suas ideias sobre
o porquê de praticar esse ou
aquele jogo ou brincadeira, de
forma a ampliar os critérios de escolha da atividade que praticarão.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades
presentes no grupo e as características de seus integrantes,

participação de todos, do
prazer que tem em participar
e de superar dificuldades
através de uma prática consciente.

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, envolvendo jogos
e brincadeiras, refletindo sobre o próprio
desempenho e o dos
demais, expressando
opiniões quanto a atitudes, regras e estratégias a serem utilizadas.

• Participação em jogos e brincadeiras
que evidenciem habilidades e dificuldades.

• Experimentação e fruição, na escola e
fora dela, de jogos eletrônicos diversos,
valorizando e respeitando os sentidos e
significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários.
• Identificação das transformações nas
características dos jogos eletrônicos em
função dos avanços das tecnologias e
das respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos.
• Conceito de habilidade e capacidade –
motora.
• Elaboração e participação em jogos e
brincadeiras adaptadas que favoreçam
o desenvolvimento de diferentes habilidades.
• Disponibilidade para definir regras e
combinados nos jogos e brincadeiras,
ajustando e regulando os desafios da
prática à diversidade de habilidades do
grupo.

• Jogos semi-cooperativos, jogos cooperativos sem perdedores,
jogos de resultado coletivo, jogos de inversão (Rodízio, Inversão
do goleador, Inversão
do placar e Inversão
total), jogos de Quebra-gelo e Integração,
Jogos de Toque e Confiança, Jogos de Criatividade e sintonia.
• Jogos
eletrônicos
dentre outros.

•
•

•
•
•
•
•

• Conceito de habilidade e capacidade –
motora.
• Jogos de aventura
•
• Jogos de lógica dentre
outros.
• Jogos dramáticos
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favorecendo a participação e a inclusão de todos.
Roda de conversa com os alunos
para identificar os saberes acerca
do conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre jogos e
brincadeiras
contemporâneas
(exemplo: jogos eletrônicos), identificando suas características e relacionando com o desenvolvimento de habilidades e capacidades físicas (o professor pode fornecer referências bibliográficas e
sites como subsídio para a pesquisa inicial).
Situações de vivência de jogos e
brincadeiras, relacionando o aproveitamento com as habilidades envolvidas (como foi a participação
no jogo ou brincadeira – aproveitamento- e o que acredita ter sido
a causa da satisfação/insatisfação na atividade – habilidades

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas);
• de entendimento do jogo na
utilização de procedimentos
técnicos e táticos;
• da evolução na capacidade
de identificar suas habilidades e dificuldades durante a
prática;
• da evolução na elaboração
das regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
• sobre as propostas do aluno
sobre a alteração nas regras
dos esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
• sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
• sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e sobre as estratégias
utilizadas;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

envolvidas). Por exemplo: na prática dos jogos eletrônicos, reservar
o laboratório de informática para
que os alunos possam vivenciar
essa modalidade de jogo, identificando as habilidades que podem
ser desenvolvidas, comparando
com os jogos que possuem características de movimento corporal.
• Roda de conversa após a prática
dos jogos e brincadeiras, estimulando as falas sobre como se perceberam na atividade e como perceberam a participação do grupo.
• Situações de análise do jogo ou
brincadeira, destacando os principais fundamentos envolvidos para
a criação de pequenos jogos que
favoreçam o desenvolvimento destes. Exemplo: no caso do cabo de
guerra, destacar o desenvolvimento da força nos membros superiores e inferiores. Criar uma
forma diferente da tradicional de
confrontar uma equipe contra a
outra, por exemplo, pedir que os
alunos puxem a corda sentados,
usando apenas a força dos braços
e do tronco, então posteriormente
de pé, usar todo o corpo para puxar a corda.
• Situações de vivência de jogos e
brincadeiras com possibilidade de
elaboração de estratégias de ataque e defesa, favorecendo a compreensão das regras e das adaptações necessárias para a inclusão
de todos. Exemplo: iniciar um jogo
livre de bandeirinha e no decorrer
organizar os alunos entre os que

• Adequação da prática ao grupo, favorecendo a participação de todos na definição de estratégias.
• Disponibilidade para comentar e debater
as situações de conflitos que possam
surgir durante as práticas.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nos jogos e brincadeiras, relacionando com as estratégias utilizadas.
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•

•

• Organizar e fazer uso
de jogos e brincadeiras
como recurso para usufruir o tempo livre, valorizando- os e demonstrando capacidade de
alterar as regras convencionais para tornálas mais adequadas ao

• Identificação das práticas de jogos e
brincadeiras como forma de lazer.
• Conceito de lazer relacionado às práticas
de jogos e brincadeiras.
• Pesquisa de novas práticas de jogos e
brincadeiras que representem atividades de lazer para o grupo.

• Brincadeiras e Jogos
Tradicionais de matrizes Indígenas e Africanas: mancala, jogo da
onça entre outros.
• Jogos e Brincadeiras
relacionando sua importância para o Lazer, Educação.
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•

•

irão defender a sua bandeirinha e
os que irão atacar a do adversário,
garantindo a participação de todos
os alunos nos diferentes momentos da estratégia.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as regras dos jogos e as
adaptações sobre as regras, avaliando como a atividade aconteceu,
a participação e a motivação etc.
Situações em que os alunos tenham que opinar sobre circunstâncias concretas vivenciadas durante os jogos e brincadeira, estimulando a reflexão sobre a variação do grau de dificuldade, a partir
da alteração de algumas regras,
tendo como referência o jogo ou a
brincadeira original.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
circunstâncias concretas de vitória
e derrota vivenciadas durante os
jogos e esportes, estimulando a reflexão sobre as estratégias utilizadas.
Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida,

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada, avaliando o quanto
o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas trazidas para a
vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes

grupo, favorecendo a
inclusão de todos os
praticantes.

• Escolha de práticas para serem vivenciadas pelo grupo, explicitando os critérios.
• Análise das principais regras e materiais
necessários para as práticas escolhidas.
• Compreensão e disponibilidade para fazer intervenção nos elementos que compõem as regras das práticas, como
forma de criação e transformação.
• Ampliação e valorização do repertório de
práticas para a convivência e o lazer.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
os sentimentos, as ideias e opiniões, antes, durante e após as atividades.

• O que é Jogo e Brincadeira através das práticas dos mesmos.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
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aprendizagem
compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre os jogos e brincadeiras
como forma de lazer.
Entrevista com os pais, parentes e
com a comunidade sobre práticas
de jogos e brincadeiras utilizadas
como lazer.
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre jogos e
brincadeiras com finalidade de lazer (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
Roda de conversa que envolva a
apresentação dos jogos e brincadeiras pesquisadas, suas regras,
espaço e materiais necessários.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades
pesquisadas
(“pepeta”,
“bets”), favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras, as dificuldades encontradas e as

•
•
•

•
•
•

•

•

situações cotidianas, a qualidade da sua participação nas
decisões e encaminhamentos em grupo, a clareza na expressão de ideias e sentimentos, capacidade de falar
após escutar os colegas considerando os argumentos colocados etc.;
de como o aluno participa
das atividades:
a) grau de compreensão da
atividade e das regras;
b) contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos (número de
propostas/sugestões que viabilizaram a participação de
todos);
c) envolvimento durante a
atividade;
d) prazer que tem em participar.
de como o aluno participa no
trabalho em grupo demonstrando compreensão da proposta, contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas/desafios
apresentados;
da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;
da participação do aluno na
organização da prática para o
grupo.

possíveis adaptações para a vivência na escola.
Observação:
• Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes no
grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos. É interessante, também, definir, junto
com os alunos, algumas aulas em
que a organização de diferentes
espaços de atividade favoreçam
uma mesma prática, com regras
diferenciadas, e em outros dias
que se organize simultaneamente
diferentes práticas.
• Situações em que os alunos possam trabalhar, em grupo, a criação
e a transformação a partir dos jogos e brincadeiras praticados.
• Situações em que os alunos possam explicar, organizar e responsabilizar-se pelo desenvolvimento
dos novos jogos e brincadeiras criados/transformados pelo grupo.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
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30. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ESPORTES – 6º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
esportivas,
percebendo-as como recurso
valioso para a integração entre pessoas, reconhecendo as diferenças de desempenho
presentes no grupo,
adotando uma atitude
que favoreça a participação de todos.

• Pesquisa sobre práticas de esportes
mais divulgadas pela mídia nacional.

• Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes dos mesmos acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre modalidades esportivas mais divulgadas
pela mídia (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa
inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação sobre as modalidades esportivas: Handebol? Futebol? Vôlei? Basquete? Natação?
Atletismo? Tênis? Futsal?

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, seu
conteúdo e adequação à proposta; avaliando o quanto o
aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas trazidas para a
vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas: a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo, a clareza na expressão de ideias e sentimentos, a capacidade de falar após escutar os colegas,
considerando os argumentos
colocados etc.
• do processo de escolha das
atividades, da argumentação
e da votação baseada em critérios construídos a partir da
participação em todo o processo;
• de como o aluno participa
das atividades: o grau de
compreensão da atividade,
das regras, a contribuição
com
propostas
que

• Pesquisa sobre práticas de esportes
mais divulgadas pela mídia local.
• Pesquisa a respeito da origem histórica,
regras e evolução de um esporte escolhido pelo grupo para o período.
• Respeito à diversidade de habilidades e
características particulares do grupo no
que diz respeito às práticas de esporte.
• Análise das transformações na organização e na prática dos esportes em suas
diferentes manifestações (profissional e
comunitário/lazer).
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Esportes mais divulgados pela mídia nacional.
• Esportes mais divulgados pela mídia local.
• Esporte de Marca: Histórico e regras.
• Esporte de Precisão:
Histórico e regras.
• Esporte de Taco: Beisebol, Softball, Críquete.
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Formas de avaliação
adequadas

• Roda de conversa para eleger
uma, ou mais, modalidade esportiva a ser aprofundada no semestre, a partir do que foi encontrado
nas pesquisas sobre os esportes
divulgados nas mídias locais.
• Apresentação inicial do que já conhecem e, após pesquisas, do que
descobriram sobre a prática: análise das principais regras, movimentos e gestos, como surgiu a
prática, onde e por quem era praticada e em quais dimensões (educacional, lazer, profissional) e as
mudanças ao longo do tempo.
• Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos deverão defender suas ideias sobre o
porquê de praticar esse ou aquele
jogo ou brincadeira, de forma a
ampliar os critérios de escolha da
atividade que praticarão.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar adversidade de habilidades
presentes no grupo e as características de seus integrantes,
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viabilizem a participação de
todos, o prazer que tem em
participar e superar as dificuldades através de uma
prática consciente.

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas envolvendo esportes, refletindo sobre o
próprio desempenho e
dos demais, participando efetivamente na
elaboração das estratégias a serem utilizadas.

• Prática de esportes individuais e coletivos que evidenciem habilidades e dificuldades com respeito às regras.
• Participação em atividades adaptadas a
partir de um esporte envolvendo diferentes habilidades.
• Conceito de habilidade motora.

• Esporte de Invasão.
• Esportes coletivos e
individuais

•

•
• Conceito de habilidade motora relacionado ao esporte.

•
•
•
•
•

•

•

518

favorecendo a participação e a inclusão de todos.
Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Situações de vivência de esportes,
relacionando o desempenho com
as habilidades envolvidas (como
foi a participação no jogo ou esporte – desempenho - e o que
acredita ter sido a causa do sucesso/insucesso na atividade –
habilidades envolvidas).
Roda de conversa após a prática
dos esportes, estimulando os relatos sobre como se perceberam na
atividade e como perceberam a
participação do grupo.
Situações de análise do esporte,
destacando os principais fundamentos envolvidos para a criação
de pequenos jogos que favoreçam
o desenvolvimento destes. Exem-

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas);
• de entendimento do jogo na
utilização de procedimentos
técnicos e táticos;
• da evolução na capacidade
de identificar suas habilidades e dificuldades durante a
prática;
• da evolução na elaboração
das regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
• sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
• sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
• sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e com as estratégias
utilizadas;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

•

• Avaliar e refletir sobre
seu próprio desempenho e dos demais, em
práticas esportivas individuais e coletivas,

• Disponibilidade para definir regras e
combinados nos esportes, como forma
de ajustar e regular os desafios da prática à diversidade de habilidades presentes no grupo.
• Adequação da prática esportiva ao
grupo, favorecendo a participação de todos na definição de estratégias.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nos esportes, relacionando com as
estratégias utilizadas.
• Experimentação e fruição de modalidades esportivas individuais e coletivas, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

• Esporte técnico- combinatórios.

• Experimentação e fruição de modalidades esportivas individuais e coletivas, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

• Esporte de rede/parede.

•

•

• Esporte de rede/ parede.
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•

plo: no caso do futebol, destacando o fundamento do passe,
pode ser criado um jogo a partir de
uma variação do “bobinho” com
apenas um toque na bola.
Situações de vivência de esportes
com possibilidade de elaboração
de estratégias de ataque e defesa,
favorecendo a compreensão das
regras e das adaptações necessárias para a inclusão de todos.
Exemplo: iniciar com um jogo livre
de handebol e, no decorrer do
jogo, propor que os times combinem estratégias de ataque e defesa.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as adaptações nas regras dos esportes, avaliando como
a atividade aconteceu, a participação e a motivação etc.
Situações em que os alunos tenham que opinar sobre circunstâncias concretas vivenciadas durante os esportes, estimulando
que reflitam sobre a variação do
grau de dificuldade, a partir da alteração de algumas regras, tendo
como referência o jogo ou esporte
original. Exemplo: a partir das dificuldades apresentadas na vivência do vôlei, permitir que a recepção possa ser feita segurando a
bola, permitir dois pingos etc.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
circunstâncias concretas de vitória
e derrota vivenciadas durante os

• Observação registro e análise:
• de como o aluno participa
das atividades: se participa
ativamente, consegue jogar
com o grupo, demonstra prazer em participar etc.;
• da evolução do desempenho
individual: do gesto nas situações de jogo, do número de
acertos, de uma capacidade

identificando as capacidades físicas e habilidades motoras desenvolvidas,
relacionando
com alguns princípios
básicos da fisiologia do
exercício e da aprendizagem motora.

•

•

•

•
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esportes, estimulando que reflitam sobre as estratégias utilizadas.
Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes a cerca do conteúdo em questão.
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet, sobre princípios básicos da fisiologia do exercício (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
Prática dos esportes escolhidos
pelos alunos, com mediação do
professor, para o semestre, tendo
como critério esportes coletivos
para desenvolver nos alunos o trabalho coletivo.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as
falas sobre como elas se perceberam na atividade e a participação
do grupo, por exemplo, se acharam o jogo fácil, se fizeram muitos
pontos, se participaram ativamente das jogadas ou se ficaram
mais a parte (neste caso propor
durante um jogo coletivo que todos os alunos em algum momento
sejam responsáveis por definir as
jogadas permitindo assim o desenvolvimento do protagonismo), se
encontraram dificuldades e o porquê, etc.

física relacionada ao gesto,
como, por exemplo, a força
no arremesso na cesta de
basquete, o gol no handebol
etc.;
• da evolução do desempenho
do grupo quanto a jogar
junto: nos jogos de exercício
criados, na maior participação de todos nas atividades;
• do número de atividades propostas, a partir dos registros
do cartaz, para a evolução
das capacidades e habilidades;
• das relações estabelecidas
entre o tipo (jogos e jogos de
exercício),o volume, a intensidade de prática (número de
repetições, tempo de duração da prática) e o desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras.

• Conceito de capacidade física.
• Identificação das capacidades e habilidades motoras envolvidas nessas modalidades esportivas.

• Conceito de habilidade motora e capacidade física.

• Compreensão de princípios básicos da fisiologia do exercício do exercício como
desenvolvimento da resistência aeróbica

• Compreensão de princípios básicos da fisiologia do exercício
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• Discussão das dificuldades apresentadas tanto em relação às habilidades e gestos específicos
quanto à capacidade física envolvida. Exemplo: precisão do arremesso no basquete, força do arremesso no handebol etc.
• Confecção de um cartaz com os
aspectos limitantes do desenvolvimento da atividade identificados
pelo grupo. Por exemplo: (1) no
Basquete, poucos arremessos
convertidos; (2) o vôlei, a bola cai
muito no chão e o saque não ultrapassa a rede etc.
• Prática de jogos e jogos de exercício que utilizem as habilidades
presentes no cartaz, relacionando
o volume de prática (número de repetições) com a aprendizagem e
aperfeiçoamento das habilidades
motoras e das capacidades físicas.
• Registro e avaliação do desempenho individual e do grupo, seguida
do estabelecimento de objetivos e
metas.
• Roda de conversa sobre a adequação das atividades aos objetivos
pretendidos.
• Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes dos mesmos acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a

• Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;

e da força que beneficie a prática esportiva.
• .Estabelecimento de relação entre o desenvolvimento das capacidades físicas e
habilidades motoras com as características pessoais e as vivências anteriores
(atividades praticadas pelos alunos anteriormente, na escola ou fora dela).

como
desenvolvimento da resistência
aeróbica e da força
que beneficie a prática esportiva.

•
•
•

•

•
•

•

•

•
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partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre as práticas de esporte
como forma de lazer.
Entrevista com os pais, parentes e
na comunidade sobre práticas da
de esporte utilizadas como lazer.
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre esportes
com finalidade de lazer (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio
para a pesquisa inicial).
Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas de esporte pesquisadas, suas regras,
espaço e materiais necessários.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas e possíveis
adaptações para a vivência na escola.

• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo: a clareza na expressão de ideias e sentimentos, capacidade de falar
após escutar os colegas considerando os argumentos colocados etc.;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade e das
regras;
contribuição com
propostas que viabilizem a
participação de todos (número de propostas/sugestões que viabilizaram a participação de todos);envolvimento durante a atividade;
prazer que tem em participar.
• de como o aluno participa no
trabalho em grupo, demonstrando compreensão da proposta, contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas/desafios
apresentados;
• da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;
• da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo.

• Observação:
• Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes no
grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos. É interessante também definir junto
com os alunos algumas aulas em
que a organização de diferentes
espaços de atividade que favoreça
uma mesma prática, com regras
diferenciadas, e outros dias em
que se organizem simultaneamente diferentes práticas.
• Situações em que os alunos possam trabalhar em grupo a criação
e transformação a partir dos esportes praticados.
• Situações em que os alunos possam explicar, organizar e responsabilizar-se pelo desenvolvimento
dos novos esportes criados/transformados pelo grupo.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
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31. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GINÁSTICA – 6º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
de ginásticas, percebendo-as como recurso
valioso para a integração entre pessoas, adotando uma postura não
preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, culturais ou de
gênero.

• Pesquisa sobre práticas de ginásticas
mais divulgadas pela mídia nacional e local.
• Pesquisa a respeito da origem histórica,
regras e evolução de uma modalidade
de ginástica escolhida pelo grupo para o
bimestre.
• Respeito à diversidade de habilidades e
características particulares do grupo no
que diz respeito às práticas de ginástica.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre modalidades de ginásticas mais divulgadas pela mídia (o professor pode
fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a
pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação das modalidades
de ginásticas: ginástica rítmica?
Ginástica artística? Ginástica de

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, seu
conteúdo e adequação à proposta; avaliando o quanto o
aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas trazidas para a
vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas: a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo, a clareza na expressão de ideias e sentimentos, capacidade de falar
após escutar os colegas, considerando os argumentos colocados etc.
• do processo de escolha das
atividades, da argumentação
e da votação baseada em critérios construídos a partir da
participação em todo o processo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a

• Aspectos históricos,
sociais e culturais da
ginástica.
• Aspectos históricos,
regras e evolução da
Ginástica.
• Fundamentos gímnícos: Saltar, girar/rolar,
equilibrar, trepar, balançar/embalar.
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Formas de avaliação
adequadas

•
•

•

•

•

• Experimentação e fruição de diferentes
manifestações ginásticas, evidenciando

• Ginástica rítmica: Fundamentos,
bases,
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•

condicionamento físico? Crossfit?
Funcional? Musculação?
Roda de conversa para eleger
uma, ou mais ginásticas a serem
aprofundadas.
Apresentação inicial do que já conhecem e, após pesquisas, do
que descobriram sobre a prática:
as principais regras, movimentos
e gestos; como surgiu a prática,
onde e por quem era praticada e
as mudanças ao longo do tempo.
Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos
deverão defender suas ideias sobre o porquê de praticar esse ou
aquele jogo ou brincadeira, de
forma a ampliar os critérios de escolha da atividade que praticarão.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão
considerar a diversidade de habilidades presentes no grupo e as
características de seus integrantes, favorecendo a participação e
a inclusão de todos.
Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os

participação de todos, do
prazer que tem em participar
e de superar dificuldades
através de uma prática consciente.

Observação, registro e análise:

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, envolvendo ginásticas, refletindo sobre o
próprio desempenho e
dos demais e expressando opiniões quanto
a atitudes, regras e estratégias a serem utilizadas.

as capacidades físicas (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e habilidades motoras envolvidas.
• Participação em atividades adaptadas a
partir de uma modalidade de ginástica
envolvendo diferentes habilidades.
• Conceito de habilidade motora.
• Disponibilidade para definir regras e
combinados nas práticas de ginásticas,
como forma de ajustar e regular os desafios da prática à diversidade de habilidades presentes no grupo.
• Adequação da prática ao grupo, favorecendo a participação de todos na definição de estratégias

eixos e materiais
(arco, fita, bola, massas, corda).
• Ginástica Artística.
• Reconhecimento do
corpo: Significado de
corpo humano, esquema corporal, segmentos maiores e menores, órgãos do
• Corpo, percepção sensorial, percepção motora dentre outras.

•

•
•
•
•
•

•

•
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saberes acerca do conteúdo em
questão.
Uso de metodologias ativas
como: Rotação por estação(
aprendizagem
personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir do projeto de
vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Situações de vivência de ginástica, relacionando o desempenho
com as habilidades envolvidas
(como foi a participação na ginástica – desempenho - e o que acredita ter sido a causa do sucesso/insucesso na atividade –
habilidades envolvidas).
Roda de conversa após a prática
de ginástica, estimulando as falas
sobre como se perceberam na atividade e como perceberam a participação do grupo.
Situações de análise da ginástica,
destacando os principais fundamentos envolvidos para a criação
de pequenos exercícios que favoreçam o desenvolvimento destes.
Exemplo: na ginástica de conscientização corporal ou musculação, elaborar exercícios específicos para o fortalecimento do

• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas) – de
entendimento do jogo na utilização de procedimentos
técnicos e táticos.
• da evolução na capacidade
de identificar suas habilidades e dificuldades durante a
prática;
• da evolução na elaboração
das regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
• sobre as propostas do aluno
de alteração das regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
• sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
• sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e com as estratégias
utilizadas;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

•

•

•

• Organizar e fazer uso
das práticas de ginástica como recurso para
usufruir o tempo livre,
valorizando-as e demonstrando a capacidade de alterar as regras
convencionais
para torná-las mais

• Conceito de lazer relacionado às práticas
de ginástica.
• Pesquisa sobre práticas de ginástica que
representem atividades de lazer para o
grupo visando à ampliação do repertório
de práticas conhecidas.

• Conceito de lazer relacionado ás práticas de
ginástica.
• Ginástica Aeróbica.
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•

•

abdome para aquisição do equilíbrio corporal.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as regras das ginásticas e as adaptações, avaliando a
atividade, a participação e a motivação etc.
Situações em que os alunos tenham que opinar sobre circunstâncias concretas vivenciadas durante as ginásticas, estimulando
que reflitam sobre a variação do
grau de dificuldade, a partir da alteração de algumas regras, tendo
como referência a ginástica original. Exemplo: a partir de dificuldades apresentadas na vivência da
barra da ginástica artística ou do
crossfit, permitir que os alunos
executem movimentos elementares, como a empunhadura e o balanço, etc.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
circunstâncias concretas de satisfação e insatisfação vivenciadas
durante as ginásticas, estimulando que reflitam sobre as estratégias utilizadas.
Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em
questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de

adequadas ao grupo,
favorecendo a inclusão
dos praticantes.
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
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partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos
Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre as práticas de ginástica
como forma de lazer.
Entrevistas com os pais, familiares e com a comunidade sobre as
práticas de ginástica utilizadas
como lazer (academias ao ar livre
existentes nas praças).
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre ginástica
com finalidade de lazer (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio
para a pesquisa inicial).
Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas de ginásticas pesquisadas, suas regras, espaço e materiais necessários.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as

•
•
•

•
•
•

•

•

conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade da sua participação nas
decisões e encaminhamentos em grupo: a clareza na expressão de ideias e sentimentos, capacidade de falar
após escutar os colegas, considerando os argumentos colocados etc.;
de como o aluno participa
das atividades:
grau de compreensão da atividade e das regras;
contribuição com propostas
que viabilizem a participação
de todos (número de propostas/sugestões que viabilizaram a participação de todos);
envolvimento durante a atividade;
prazer que tem em participar.
de como o aluno participa no
trabalho em grupo demonstrando compreensão da proposta, contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas/desafios
apresentados;
da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;
da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo

•
•

•

•

•

• Escolha de práticas para serem vivenciadas pelo grupo.
• Análise das principais regras das práticas escolhidas.
• Compreensão e disponibilidade para realizar intervenção nos elementos que

• Treinamento Funcional.
• Ginástica Localizada.
• Ginástica Rítmica: Sequências coreográficas
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principais regras e dificuldades
encontradas e possíveis adaptações para a vivência na escola.
Observação:
Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes no
grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos. É
interessante, também, definir
junto com os alunos algumas aulas em que a organização de diferentes espaços de atividade favoreça uma mesma prática, com regras diferenciadas, e em outros
dias, que essa organização favoreça, simultaneamente, diferentes práticas.
Situações em que os alunos possam trabalhar em grupo a criação
e transformação a partir das ginásticas praticadas.
Situações em que os alunos possam explicar organizar e responsabilizar-se pelo desenvolvimento
de novas formas de ginástica criadas/transformadas pelo grupo.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.

•

•
•
•

• Perceber as possibilidades de desenvolvimento das capacidades
físicas e habilidades
motoras nas ginásticas,
considerando seus próprios limites e possibilidades, de forma a poder estabelecer metas
com maior autonomia,
valorizando o conhecimento para desenvolvimento pessoal.

•

compõem as regras como forma de criação e transformação.
Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas as práticas de ginástica
escolhidas como lazer e suas alterações,
assim como para escutar as apresentadas pelos colegas.
Disponibilidade para organizar e se responsabilizar pelo desenvolvimento das
práticas, adequando espaço e materiais.
Ampliação e valorização do repertório de
práticas para a convivência e lazer.
Disponibilidade para manifestar e ouvir
os sentimentos, as ideias e opiniões, antes, durante e após as atividades.
Participação e fruição em atividades ginásticas que evidenciem as capacidades
físicas e habilidades motoras.

• Disponibilidade para refletir sobre os
efeitos e benefícios das diferentes práticas, relacionando suas características
pessoais e necessidades às capacidades e habilidades envolvidas

• Conceito de habilidade motora.
• Conceito de capacidade física.

• Ginástica Geral

• Ginástica de Condicionamento: Benefícios
da prática de atividade física; riscos inerentes ao sedentarismo; qualidade de
vida e longevidade.
• O que é condicionamento;
condicionamento físico; aptidão
física; tipos de exercício (anaeróbicos e aeróbicos).
• Ginástica Acrobática:
Acrobacias e pirâmide
humanas.
• Conceito de habilidade motora e capacidade física.
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• Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos
• Situações de vivência de diferentes manifestações ginásticas (ginástica para condicionamento

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes práticas da cultura
corporal: se participa ativamente, consegue participar
das atividades com o grupo,
nível de satisfação em participar, envolve-se com as propostas, etc.;
• da evolução na capacidade
de comparar e identificar
suas habilidades e dificuldades durante a prática e estabelecer metas;
• das propostas do aluno na
construção coletiva;
• da evolução do aluno com relação à percepção da diversidade e adequação das práticas ao grupo;
• da compreensão dos conceitos de capacidades físicas e
habilidades
motoras

• Diferenciação de exercício físico e atividade física para propor alternativas para
a prática de exercícios físicos dentro e
fora do ambiente escolar.
• Participação em atividades de ginásticas
adaptadas enfatizando diferentes capacidades e habilidades.
• Adequação das propostas de práticas ginásticas ao grupo, favorecendo a participação de todos, considerando a diversidade de capacidades físicas e habilidades motoras presentes no grupo.

• Diferença de exercício
e atividade física.
• Ginástica de Conscientização

•

•

•

•

•
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físico, circuitos aeróbicos, circuitos com trabalho de força, ginástica artística, circense etc.), evidenciando as capacidades físicas
e habilidades motoras envolvidas.
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre conceito
de habilidade motora e capacidade física e a diferença entre
exercício físico e atividade física
(o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa
inicial).
Roda de conversa que envolva a
apresentação dos conceitos e diferenciações pesquisados como
forma de orientar a prática na escola.
Roda de conversa sobre facilidades e dificuldades com relação
aos movimentos ginásticos envolvendo diferentes habilidades e
capacidades.
Situações de observação de modelos (vídeos de olimpíadas, apresentações de circo, competições
de ginástica de academia, ginásticas orientais etc.), ampliando a visão sobre possibilidades dentro
desse universo gestual [vídeos sobre essas práticas podem ser facilmente encontrados no endereço
eletrônico
www.youtube.com].
Situações de criação, adaptação
e participação em atividades ginásticas a partir dos modelos

relacionados às manifestações ginásticas desenvolvidas;
• da evolução da capacidade
de registrar a evolução nas fichas, analisando o trabalho
realizado.

observados e da relação entre as
habilidades e capacidades que foram desenvolvidas.
• Construção de instrumentos (fichas de controle) apontando metas pessoais e desafios a serem
alcançados.
• Eleição de uma das práticas para
a construção de uma apresentação coletiva (circo, coreografia, ginástica etc.), considerando a diversidade de capacidades físicas
e habilidades motoras presentes
no grupo.
Observação:
• Essa proposta, trata-se de oferecer oportunidades para que os
alunos possam se inserir no trabalho coletivo a partir das suas
capacidades e habilidades. No
entanto, essas escolhas são fruto
de uma auto avaliação e reflexão
permanente sobre como evoluir e
lidar positivamente com as dificuldades.
• Roda de conversa enfatizando
como os alunos perceberam os
efeitos das diferentes práticas, relacionando suas características
• pessoais e necessidades às capacidades físicas e habilidades motoras trabalhadas.
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32. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – DANÇAS – 6º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
de dança no Brasil, percebendo-as como recurso valioso para a integração entre pessoas, adotando uma
postura não preconceituosa ou discriminatória por razões sociais,
culturais ou de gênero.

• Pesquisa sobre práticas de dança mais
divulgadas pela mídia nacional e local.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre os tipos
de dança mais divulgados pela
mídia e sua valorização cultural (o
professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa com apresentação sobre as danças: danças modernas? Danças populares?

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, seu
conteúdo e adequação à proposta; avaliando o quanto o
aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas trazidas para a
vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas: a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo, a clareza na expressão de ideias e sentimentos, capacidade de falar
após escutar os colegas, considerando os argumentos colocados etc.
• do processo de escolha das
atividades, da argumentação
e da votação baseada em critérios construídos a partir da
participação em todo o processo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras; contribuição com propostas que viabilizem a

• Pesquisa a respeito da origem histórica,
regras e evolução de uma dança escolhida pelo grupo para o semestre. Origens saberes e prática das danças, dentro do contexto regional e local.
• Danças do Brasil: Forró, Frevo, Arrocha,
Samba, Samba de Gafieira, Soltinho, Pagode, Lambada, Xote, Xaxado dentre outras.

• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Danças do contexto
comunitário local e regional.
• Brincadeiras cantadas
e cantigas de roda.
• Origens saberes e prática das danças, dentro do contexto regional e local.
• Danças do Brasil:
Forró, Frevo, Arrocha,
Samba, Samba de Gafieira, Soltinho, Pagode, Lambada, Xote,
Xaxado dentre outras.
• Semelhanças e diferenças entre danças
das Regiões do Brasil,
quanto á: Passos, personagens, fantasias,
localização, variações
rítmicas gerais.
• Danças criativas.
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Formas de avaliação
adequadas

• Improvisação, Atividades de expressão
corporal dentre outras.
• Semelhanças e diferenças entre danças
das Regiões do Brasil, quanto á: Passos,
personagens, fantasias, localização, variações rítmicas gerais.
• Diferenciação dos diversos tipos de
dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por
diferentes grupos sociais.
• Respeito à diversidade de habilidades e
características particulares do grupo no
que diz respeito às práticas de dança.

•
•

•

•

•
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Dança gospel? Dança de rua?
Dança de salão? Dança junina?
Roda de conversa para eleger
uma ou mais danças a serem
aprofundadas.
Apresentação inicial do que já conhecem e, após pesquisas, do
que descobriram sobre a prática:
as principais regras, movimentos
e gestos; como surgiu a prática;
onde e por quem era praticada; e
as mudanças ao longo do tempo.
Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos
deverão defender suas ideias sobre o porquê de praticar esse ou
aquele jogo ou brincadeira, de
forma a ampliar os critérios de escolha da atividade que praticarão.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas e indicando possíveis adaptações para
a vivência na escola. Os alunos,
mediados pelo professor, deverão
considerar a diversidade de habilidades presentes no grupo e as
características de seus integrantes, favorecendo a participação e
a inclusão de todos.

participação de todos; do
prazer que tem em participar
e de superar dificuldades
através de uma prática consciente.

• Participar de atividades
de dança, refletindo sobre sua consciência e
expressão corporal e
dos demais, expressando opiniões quanto
às atitudes, regras e estratégias a serem utilizadas.

• Experimentação, fruição e recriação de
danças que evidenciem habilidades e dificuldades (elementos da dança).
• Participação em atividades adaptadas a
partir de uma dança envolvendo diferentes habilidades.
• Conceito de habilidade motora.
• Adequação da prática de dança ao
grupo, favorecendo a participação de todos no planejamento e na utilização de
estratégias para aprender os elementos
constitutivos da prática.

• Dança na Sociedade/
Comunidade: Objetivos, características e
influências na e para a
(Saúde, Lazer, Educação e Trabalho).
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• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos
• Situações de vivência de dança,
relacionando o desempenho com
as habilidades envolvidas (como
foi a participação na dança – desempenho - e o que acredita ter
sido a causa do sucesso/insucesso na atividade – habilidades
envolvidas).
• Roda de conversa após a prática
da dança, estimulando os relatos
sobre como se perceberam na atividade e como perceberam a participação do grupo
• Situações de análise da dança,
destacando os principais fundamentos envolvidos para a criação
de pequenos movimentos que favoreçam o desenvolvimento destes. Exemplo: no caso do elemento espaço, propor atividades

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas);
• de entendimento do jogo na
utilização de procedimentos
técnicos e táticos.
• da evolução na capacidade
de identificar suas habilidades e dificuldades durante a
prática;
• da evolução na elaboração
das regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
• sobre as propostas do aluno
de alteração das regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
• sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
• sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder comas estratégias utilizadas;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

•

•

•

• Organizar e fazer uso
das práticas de dança
como recurso para usufruir o tempo livre, valorizando-as
e

• Conceito de lazer relacionado às práticas
de dança.
• Pesquisa sobre as práticas de dança que
representem atividades de lazer para o
grupo, visando à ampliação do repertório
de práticas conhecidas.

• Dança Criativa: Elementos de movimento
(tempo, espaço, peso
e fluência), Qualidades de movimento.
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•

•

que desenvolvam a percepção do
aluno quanto a sua localização e
movimento corporal: direita, esquerda, para frente, para trás, levantar, abaixar, girar, etc.
Situações de vivência de dança
com possibilidade de elaboração
de estratégias, favorecendo a
compreensão das regras e das
adaptações necessárias para a inclusão de todos. Exemplo: no caso
do elemento ritmo, sugerir que a
turma se agrupe em torno dos alunos que possuem boa capacidade
rítmica para que esses sirvam
como espelho durante execução
das atividades para desenvolver
tal capacidade.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as regras das danças e
sobre as adaptações realizadas,
avaliando como a atividade aconteceu, a participação e a motivação etc.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
situações concretas de satisfação
e insatisfação vivenciadas durante as danças, estimulando que
reflitam sobre as estratégias utilizadas.
Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em
questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação (aprendiza-

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com

demonstrando capacidade de alterar as regras
convencionais
para torná-las mais
adequadas ao grupo,
favorecendo a inclusão
dos praticantes.

• Análise das principais regras das práticas escolhidas.
• Compreensão e disponibilidade para realizar intervenção nos elementos que
compõem as regras como forma de criação e transformação, visando a inclusão
dos participantes.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas as práticas de dança escolhidas como lazer e suas alterações,
assim como para escutar as explicações
apresentadas pelos colegas.
• Disponibilidade para organizar e se responsabilizar pelo desenvolvimento das
práticas de dança, adequando o espaço
e os materiais.
• Ampliação e valorização do repertório de
práticas para a convivência e o lazer.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
os sentimentos, as ideias e opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Danças
folclóricas,
modernas e contemporâneas.

•
•
•
•
•

•

•

•

•
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gem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre as danças como forma
de lazer.
Entrevista com os pais, demais familiares e com a comunidade
(quadrilhódromo existente em algumas praças) sobre práticas de
dança utilizadas como lazer (danças folclóricas, danças modernas,
dança contemporâneas)
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre as danças com a finalidade de lazer (o
professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial).
Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas de
dança pesquisadas, suas regras,
espaço e materiais necessários.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a

•

•
•
•

•
•
•

•

novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo: a clareza na expressão de ideias e sentimentos, capacidade de falar
após escutar os colegas considerando os argumentos colocados, etc.;
de como o aluno participa
das atividades:
grau de compreensão da atividade e das regras;
contribuição com propostas
que viabilizem a participação
de todos (número de propostas/sugestões que viabilizaram a participação de todos);
envolvimento durante a atividade;
prazer que tem em participar.
de como o aluno participa no
trabalho em grupo, demonstrando compreensão da proposta, contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas/desafios
apresentados;
da evolução da qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;

verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas e as possíveis adaptações para a vivência
na escola.
Observação:
• Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes no
grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos. É
interessante definir junto com os
alunos algumas aulas em que a
organização de diferentes espaços de atividade favoreça uma
mesma prática, com regras diferenciadas, e em outros dias que
essa organização favoreça, simultaneamente, diferentes práticas.
• Situações em que os alunos possam trabalhar em grupo a criação
e transformação a partir das danças praticadas.
• Situações em que os alunos possam explicar, organizar e responsabilizar-se pelo desenvolvimento
de novas formas de dança criadas/transformadas pelo grupo.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
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• da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo.

33. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – LUTAS – 6º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
de lutas do Brasil e do
mundo, percebendo-as
como recurso valioso
para a integração entre
pessoas,
adotando
uma postura não preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, culturais ou de
gênero.

• Pesquisa sobre as práticas de luta mais
divulgadas pela mídia nacional e local
para identificação de suas características.
• Pesquisa a respeito da origem histórica,
regras e evolução de uma luta escolhida
pelo grupo para o semestre.
• Respeito à diversidade de habilidades e
características particulares do grupo no
que diz respeito às práticas de lutas, problematizando preconceitos e estereótipos relacionados a essa prática, propondo alternativas para superá-los com
base na solidariedade, na justiça, na
equidade e no respeito.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre os tipos
de lutas mais divulgados pela mídia e suas principais características (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites
como subsidio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação sobre as lutas:
MMA? Boxe? Judô? Jiu-jitsu? Capoeira?

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, seu
conteúdo e adequação à proposta; avaliando o quanto o
aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com as
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas: a qualidade
da sua participação nas decisões e os encaminhamentos
em grupo, a clareza na expressão de ideias e sentimentos, capacidade de falar
após escutar os colegas, considerando os argumentos colocados etc.
• do processo de escolha das
atividades, da argumentação
e da votação baseada em critérios construídos a partir da
participação em todo o processo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a

• Lutas:
Contextos,
transformações nacionais e locais.

• Lutas Versus briga.
• Luta como ferramenta
de inserção social.

• Ações corporais da
luta e outros temas da
cultura corporal (andar, correr, saltar, trepar, chutar, empurrar
e outros.
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Formas de avaliação
adequadas

• Participar de atividades
de luta, refletindo sobre
o próprio desempenho

• Experimentação, fruição e recriação de
lutas que evidenciem habilidades e dificuldades
valorizando
a
própria

• Fundamentos da luta
em diferentes modalidades: Ataque, defesa
e controle.
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• Roda de conversa para eleger uma
ou mais lutas a serem aprofundadas.
• Apresentação inicial das lutas que
já conhecem e, após pesquisas, do
que descobriram sobre a prática:
as principais regras, movimentos e
gestos; como surgiu a prática,
onde e por quem era praticada e
as mudanças ao longo do tempo.
• Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos deverão defender suas ideias sobre o
porquê de praticar essa ou aquela
luta, de forma a ampliar os critérios de escolha da atividade que
praticarão.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e as dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades
presentes no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.

participação de todos, do
prazer que tem em participar
e de superar as dificuldades
através de uma prática consciente.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas).

e o dos demais e expressando
opiniões
quanto às atitudes, regras e estratégias a serem utilizadas.

segurança e integridade física, bem
como as dos demais.
• Participação em atividades adaptadas a
partir de uma luta envolvendo diferentes
habilidades.
• Conceito de habilidade e capacidade –
motora e cognitiva na resolução de problemas; sócio afetiva no trabalho em
grupo.
• Adequação da prática de luta ao grupo,
favorecendo a participação de todos no
planejamento e na utilização de estratégias para aprender os elementos constitutivos da prática.

• Lutas em seu contexto
lúdico.
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• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Situações de vivência de lutas, relacionando o desempenho com as
habilidades envolvidas (como foi à
participação na luta – desempenho - e o que acredita ter sido a
causa do sucesso/insucesso na
atividade – habilidades envolvidas) com definições claras de regras que garantam a segurança e
integridade física dos alunos.
• Roda de conversa após a prática
da luta, estimulando os relatos sobre como se perceberam na atividade, e como perceberam a participação do grupo, principalmente
quanto a segurança e integridade
física dos participantes.
• Situações de análise da luta, destacando os principais fundamentos envolvidos para a criação de
atividades que favoreçam o desenvolvimento destas. Exemplo: no
caso da capoeira, evidenciar a habilidade de esquivar, realizando
uma atividade lúdica em que os

• de entendimento do jogo na
utilização de procedimentos
técnicos e táticos.
• da evolução na capacidade
de identificar suas habilidades e dificuldades durante a
prática;
• da evolução na elaboração
das regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
• sobre as propostas do aluno
de alteração das regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
• sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
• sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder com as estratégias
utilizadas;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

•

•

•

• Organizar e fazer uso
das práticas de luta
como recurso para usufruir o tempo livre, valorizando-as e demonstrando capacidade de
alterar
as
regras

• Conceito de lazer relacionado às práticas
de lutas.
• Pesquisa sobre as práticas de lutas que
representem atividades de lazer para o
grupo, visando à ampliação do repertório
de práticas conhecidas.

• Origem e evolução e
características das lutas da cultura brasileira.
• Luta como expressão
da cultura corporal organizada no sentido
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•

•

alunos precisarão desviar de objetos leves e que não machuquem
(bolinhas de ping-pong) ou até
mesmo dos outros alunos, desviando do toque com a mão em um
espaço limitado.
Situações de vivência de lutas com
a possibilidade de elaboração de
estratégias de ataque e defesa, favorecendo a compreensão das regras e das adaptações necessárias para a inclusão de todos.
Exemplo: em um jogo de oposição
em que um aluno tem que deslocar o outro de um espaço determinado, solicitar que os alunos formem duplas de acordo com o tamanho ou o peso deles para equivaler o uso da força.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opinião sobre as regras e as adaptações das lutas, avaliando a atividade, com base na participação e
na motivação etc.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
circunstâncias concretas de vitória
e derrota vivenciadas durante os
jogos e esportes, estimulando que
reflitam sobre as estratégias utilizadas.
Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;

convencionais
para
torná-las mais adequadas ao grupo, favorecendo a inclusão dos
praticantes.

• Análise das principais regras das práticas escolhidas.

prática e suas relações com a violência.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
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invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre as práticas de luta
como forma de lazer.
Entrevista com os pais, demais familiares e com a comunidade sobre as práticas de luta utilizadas
como lazer (capoeira, judô, boxe,
etc.)
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre as lutas
com finalidade de lazer (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio
para a pesquisa inicial).
Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas de lutas pesquisadas, suas regras, espaço e materiais necessários.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões
sobre
a
atividade,

• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e os encaminhamentos
em grupo: a clareza na expressão de ideias e sentimentos, a capacidade de falar após escutar os colegas,
considerando os argumentos
colocados etc.;
• de como o aluno participa
das atividades:
• grau de compreensão da atividade e das regras;
• contribuição com propostas
que viabilizem a participação
de todos (número de propostas/sugestões que viabilizaram a participação de todos);
• envolvimento durante a atividade;
• prazer que tem em participar.
• de como o aluno participa no
trabalho em grupo demonstrando compreensão da proposta, contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas/desafios
apresentados;
• da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;

identificando as principais regras,
as dificuldades encontradas e as
possíveis adaptações para a vivência na escola.
Observação:
• Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes no
grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos. É interessante também definir junto
com os alunos algumas aulas em
que a organização de diferentes
espaços de atividade favoreça
uma mesma prática, com regras
diferenciadas, e em outros dias,
que essa organização favoreça, simultaneamente, diferentes práticas.
• Situações em que os alunos possam trabalhar em grupo a criação
e transformação a partir das lutas
praticadas.
• Situações em que os alunos possam explicar, organizar e responsabilizar-se pelo desenvolvimento
de novas formas de lutas criadas/transformadas pelo grupo.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
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• da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo.

34. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA – 6º
ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
práticas corporais de
aventura, percebendoas como recurso valioso para a integração
entre as pessoas, adotando uma postura não
preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, culturais ou de
gênero.

• Pesquisa sobre as práticas corporais de
aventura mais divulgadas pela mídia nacional e local.
• Identificação da origem histórica, regras
e evolução de uma prática corporal de
aventura escolhida pelo grupo para o período, reconhecendo as características e
os tipos de práticas.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre a prática escolhida, assim como para escutar os colegas sobre
o que eles descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades. Respeito à diversidade de habilidades e características particulares do
grupo no que diz respeito às práticas da
cultura corporal.

• Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre práticas
corporais de aventura mais divulgadas pela mídia (o professor
pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio
para a pesquisa inicial), suas regras, origens e principais características.

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, seu
conteúdo e adequação à proposta; avaliando o quanto o
aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas trazidas para a
vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas: a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo, a clareza na expressão de ideias e sentimentos, capacidade de falar
após escutar os colegas considerando os argumentos colocados etc.
• do processo de escolha das
atividades, da argumentação
e da votação baseada em critérios construídos a partir da
participação em todo o processo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das

• Práticas Corporais de
Aventura
(Parkour,
skate, bicicleta, patins, trilha, corrida orientada,
rapel,
slakline).
• Origem das práticas
corporais de aventura.
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Formas de avaliação
adequadas

• Roda de conversa que envolva
apresentação sobre as práticas
corporais de aventura: skate? Bicicleta? Patins? Trilha? Parkour?
Corrida de orientação? Rapel?
Slakline?
• Roda de conversa para eleger
uma pratica corporal de aventura
a ser aprofundada.
• Apresentação inicial do que já conhecem e, após pesquisas, do
que descobriram sobre a prática:
as principais regras, movimentos
e gestos; como surgiu a prática;
onde e por quem era praticada e
as mudanças ao longo do tempo.
• Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos
deverão defender suas ideias sobre o porquê de praticar esse ou
aquele jogo ou brincadeira, de
forma a ampliar os critérios de escolha da atividade que praticarão.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão
considerar a diversidade de habilidades presentes no grupo e as
características
de
seus
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regras; contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos; do prazer
que tem em participar e de
superar dificuldades através
de uma prática consciente.

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, envolvendo práticas corporais de aventura, refletindo sobre o
próprio desempenho e
o dos demais e expressando opiniões quanto
a atitudes, regras e estratégias a serem utilizadas.

• Experimentação e fruição de diferentes
práticas corporais de aventura que evidenciem habilidades e dificuldades, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais.
• Conceito de habilidade e capacidade –
motora e cognitiva na resolução de problemas; sócio afetiva no trabalho em
grupo.
• Observação e apreciação do desempenho de outros praticantes.
• Disponibilidade para refletir sobre o próprio desempenho e dos demais.
• Elaboração e participação em atividades
adaptadas que favoreçam o desenvolvimento de diferentes habilidades.
• Disponibilidade para definir regras e
combinados nas práticas de aventura,
ajustando e regulando os desafios da
prática à diversidade de habilidades do
grupo.
• Identificação e análise das práticas de
aventura, quanto aos riscos envolvidos e
as principais estratégias para sua superação.

• Práticas de aventura
urbanas: estratégias
básicas e suas técnicas.
• Risco, estratégias e
superação no esporte
de aventura.

•

•

•
•
•
•
•

•
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integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em
questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Situações de vivência de práticas
corporais de aventura, relacionando o desempenho com as habilidades envolvidas (como foi a
participação na prática de aventura – desempenho - e o que acredita ter sido a causa do sucesso/insucesso na atividade –
habilidades envolvidas), com definições claras de normas para garantia da segurança e da integridade física do aluno.
Roda de conversa após a prática
corporal de aventura, estimulando os relatos sobre como se
perceberam na atividade e como
perceberam a participação do
grupo.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas) – de
entendimento do jogo na utilização de procedimentos
técnicos e táticos.
• da evolução na capacidade
de identificar suas habilidades e dificuldades durante a
prática;
• da evolução na elaboração
das regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
• sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
• sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
• sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e com as estratégias
utilizadas;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

• Situações de análise da prática,
destacando os principais fundamentos envolvidos para a criação
de atividades que favoreçam o desenvolvimento destas. Exemplo:
no caso do skate, destacar a habilidade de se equilibrar sobre um
objeto que se move, podendo ser
realizada uma brincadeira utilizando um cano com um pedaço
de madeira em cima para o aluno
tentar se equilibrar (tabua de
equilíbrio ou balance board), primeiro com o auxilio do professor
ou de um colega e depois sozinho.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as regras das práticas e
as adaptações, avaliando o desenvolvimento da atividade, a participação e a motivação etc.
• Situações em que os alunos tenham que opinar sobre circunstâncias concretas vivenciadas durante os jogos e esportes, estimulando a reflexão sobre a variação
do grau de dificuldade, a partir da
alteração de algumas regras,
tendo como referência a prática
original. Exemplo: a partir das dificuldades apresentadas na vivência do parkour, permitir que a
aterrizagem de um salto seja em
um loca com grande absorção de
impacto (caixa de areia, grama,
colchão etc.) e que os alunos possam prever essas estratégias de
segurança para a realização da
prática.
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• Organizar e fazer uso
das práticas corporais
de aventura, como recurso para usufruir o
tempo livre, valorizando-as e demonstrando capacidade de
alterar as regras convencionais para tornálas mais adequadas ao
grupo, favorecendo a
inclusão dos praticantes.

• Conceito de lazer relacionado às práticas
corporais de aventura.
• Pesquisa sobre as práticas corporais de
aventura que representem atividades de
lazer para o grupo, visando a ampliação
do repertório de práticas conhecidas.
• Escolha de práticas para serem vivenciadas pelo grupo.
• Análise das principais regras das práticas escolhidas.
• Compreensão e disponibilidade para realizar intervenção nos elementos que
compõem as regras como forma de criação e transformação.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas as práticas escolhidas
como lazer e suas alterações, assim
como para escutar as apresentadas pelos colegas.
• Disponibilidade para organizar e executar práticas corporais de aventura e se
responsabilizar pelo desenvolvimento
das práticas e do patrimônio público,
adequando o espaço e os materiais para
garantir a segurança.

• Práticas de Aventura
urbana respeitando o
patrimônio público, o
privado e o meio ambiente e suas regras.
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• Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
circunstâncias concretas de satisfação e insatisfação vivenciadas
durante as práticas corporais de
aventura, estimulando que reflitam sobre as estratégias utilizadas.
• Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre as práticas corporais
de aventura como forma de lazer.
• Entrevista com os pais, familiares
e com a comunidade sobre as práticas corporais de aventura utilizadas como lazer.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre as práticas corporais de aventura com

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações cotidianas, a qualidade
da sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo: a clareza na expressão de ideias e sentimentos, capacidade de falar
após escutar os colegas, considerando os argumentos colocados etc.;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade e das
regras;
contribuição com
propostas que viabilizem a
participação de todos (número de propostas/sugestões que viabilizaram a participação de todos);envolvimento durante a atividade;
prazer que tem em participar.

finalidade de lazer (o professor
pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio
para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas corporais de aventura pesquisadas,
suas regras, espaço e materiais
necessários.
• Situações em que os alunos possam apreciar organizar e praticar
as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos e estimulando
a preocupação com o cuidado
com o meio ambiente e com o patrimônio público.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras, as dificuldades encontradas e as possíveis adaptações para a vivência
na escola.
Observação:
• Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes no
grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos. É
interessante também definir junto
com os alunos algumas aulas em
que a organização de diferentes
espaços de atividade que favoreça uma mesma prática, com regras diferenciadas, e outros dias
em que se organizem simultaneamente diferentes práticas.
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• de como o aluno participa do
trabalho em grupo demonstrando compreensão da proposta, contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas/desafios
apresentados;
• da evolução da qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e da
expressão de sentimentos e
ideias;
• da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo

• Situações em que os alunos possam trabalhar em grupo a criação
e a transformação a partir das
práticas corporais de aventura
praticadas.
• Situações em que os alunos possam explicar organizar e responsabilizar-se pelo desenvolvimento
das novas práticas corporais de
aventura criadas/transformadas
pelo grupo.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
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35. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – CAPACIDADE TRANSVERSAL A TODOS OS
EIXOS – 6º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Construir, criar e adaptar materiais e espaços
para a promoção de atividades corporais e de
lazer, favorecendo e estimulando a ampliação
das vivências relacionadas à cultura corporal
de movimento mais veiculada pela mídia.

• Proposição e produção de materiais e espaços para as práticas individuais e coletivas não disponíveis e/ou acessíveis
na comunidade e das demais práticas
corporais tematizadas na escola.
• Identificação das práticas da cultura corporal mais veiculadas pela mídia.
• Reflexão sobre as principais “causas" da
maior divulgação de algumas práticas
em detrimento de outras.
• Pesquisa sobre as práticas pouco divulgadas pela mídia levantadas como interesse do grupo.
• Prática das atividades pesquisadas, analisando-as por referências das características pessoais e vivências anteriores
(atividades praticadas pelos alunos anteriormente, na escola ou fora dela),
quanto a identificação pessoal, facilidades e dificuldades

• Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Situações em que os alunos participem da escolha e adaptação de
um esporte veiculado pela mídia
que necessite de algum tipo de intervenção no espaço disponível
e/ou materiais utilizados. (Exemplo: rúgbi com adaptação para
jogo em quadra e adaptação do
material com utilização de bolas
diferenciadas; beisebol com adaptação para jogo em quadra ou

Observação registro e análise:
• de como o aluno participa de
atividades
diversificadas
(não usuais); se participa ativamente, consegue participar das atividades com o
grupo, demonstra prazer em
participar etc.
• da evolução na capacidade
do aluno de formular hipóteses e comunicá-las para o
grupo;
• de como o aluno participa no
trabalho em grupo demonstrando compreensão da proposta, contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas apresentados;
• da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo;
• da evolução do desempenho
individual e do grupo; dos
gestos na prática das atividades escolhidas, quanto a participação nas adaptações criadas para a atividade escolhida, na maior participação
de todos nas atividades etc.

• Reciclagem

• Mídia/consumo
• Trabalho em grupo
• Feiras de Conhecimento

• Ética e cidadania
• Meio ambiente/ sustentabilidade.
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Formas de avaliação
adequadas

•

•
•

•
•

•
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campo, construção de bases,
adaptação de tacos e bolas etc.)
Roda de conversa para reflexão
sobre as modalidades mais divulgadas pela mídia, identificando as
características que as tornam de
interesse do público.
Trabalho de pesquisa em grupo sobre as práticas pouco divulgadas
selecionadas.
Exposição da pesquisa, levantamento de hipóteses sobre a pequena presença na mídia dessas
modalidades, prática da atividade
organizada pelo grupo e mediada
pelo professor.
Eleição de práticas a serem vivenciadas com a construção de materiais e adaptação de espaços.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas e adaptadas, favorecendo a verbalização de opiniões, sentimentos e o surgimento
de novas intervenções para melhor adequação da prática ao
grupo.
Roda de conversa para refletir sobre a relação estabelecida entre
as atividades praticadas e a possibilidade de utilização delas nos
tempos livres na escola, e sobre o
potencial para integrar meninos e
meninas.

• das relações estabelecidas
entre as atividades praticadas e as características pessoais na identificação e
apreço por uma atividade ou
outra.

• Reconhecer-se como
elemento integrante do
ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os
efeitos sobre a própria
saúde e a melhoria da
saúde coletiva.

• Conceito de ecologia (parte da biologia
que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente em que vive).
• Conceito de saúde e qualidade de vida;

• Meio ambiente/sustentabilidade
• Vida Saudável
• Alimentação Saudável.
• Saúde
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• Roda conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet, sobre ecologia,
qualidade de vida, vida ativa, alimentação saudável e fisiologia do
exercício (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa
inicial).
• Situações em que os alunos possam avaliar seus hábitos alimentares, de higiene e de atividade física
regular, como um diagnóstico da
situação atual. Exemplo: produção
de um quadro individual registrando a alimentação, as práticas
de atividade física, tempo de repouso, de lazer, horários, regularidade e hábitos de higiene etc.
• Levantamento de dietas divulgadas nas mídias sociais, analisando

Observação, registro e análise:
• do envolvimento na pesquisa
sobre os temas propostos;
• da compreensão dos principais conceitos relacionados
com a saúde e a qualidade
de vida;
• do registro dos hábitos pessoais relacionados à saúde,
higiene e qualidade de
vida;(regularidade dos registros, sistematização das informações etc.);
• de como o aluno participa e
se envolve na busca pelo conhecimento, na apresentação, na reflexão e debate em
grupo;
• da participação nas atividades práticas seguidas de reflexão em busca de melhores
condições de desempenho;
• da adaptação e ou escolha
das atividades físicas em
função dos melhores horários e condições climáticas
que potencializem o bem estar;
• da evolução do conhecimento e estabelecimento de
relação entre atividade física
e alimentação saudável;
• das relações estabelecidas
entre o programa pessoal e
os hábitos alimentares e higiênicos para melhoria da qualidade de vida;
• da participação na elaboração e apresentação dos

• Identificação dos benefícios das práticas
corporais para a qualidade de vida;
• Valorização das práticas corporais para
desenvolvimento do aluno nos campos
da saúde;
• Identificação dos efeitos dos hábitos de
higiene, alimentação e atividades corporais sobre a própria saúde.
• Reconhecimento da influência do ambiente, da cultura e da mídia sobre os hábitos de higiene, alimentação e atividades corporais.
• Pesquisa sobre hábitos de higiene, alimentação, hidratação e atividades corporais e seus efeitos sobre a saúde.
• Disponibilidade para comentar sobre o
tema;
• Disponibilidade para multiplicar, compartilhando com os demais alunos, os
conhecimentos adquiridos.
• Disponibilidade para controlar as atividades corporais com orientação do professor, aplicando conceitos de vida ativa e
hábitos saudáveis.
• Valorização do conhecimento para a melhoria e manutenção da qualidade de
vida.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vida Saudável.
Saúde.
Higiene.
Conhecimento sobre o
corpo.
Sustentabilidade.
Higiene
Pluralidade Cultural
Identidade e Cultura.

•

•

• Vida Saudável.
•
•

•

•
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se existem bases científicas para
tais recomendações ou se são
“modismos”, como por exemplo:
dieta de verão, dieta da lua, dieta
intermitente etc. (se possível, contar com a presença de um profissional nutricionista).
Roda de conversa em que os alunos possam explicitar e analisar os
registros sobre os próprios hábitos
alimentares, atividades voltadas à
qualidade de vida e higiene, registrada ao longo do tempo, relacionando aos conhecimentos científicos adquiridos.
Situações de prática de atividades
físicas, relacionando-as com as
condições ambientais favoráveis
para prática, como por exemplo,
horário, condição climática, sombra ou exposição solar, alimentação anterior à prática, necessidade de higiene após a prática etc.
Roda de conversa sobre a adequação das atividades às condições
ambientais e ao horário.
Pesquisa sobre as diferentes características das atividades físicas
e as necessidades de reposição de
nutrientes e hidratação relativas a
elas.
Roda de conversa, após a prática,
sobre a adequação das atividades
à alimentação, antes e após o
exercício, e às necessidades de hidratação.
Situações que favoreçam a percepção e a análise das condições
climáticas e a escolha de

conhecimentos obtidos para
a comunidade escolar.
•

•

atividades. Exemplo: atividades de
muita movimentação, de característica aeróbica, em horários de sol
forte, associadas à necessidade
de proteção solar e hidratação. Estabelecer comparações com horários mais próximos ao nascer ou
pôr do sol.
• Roda de conversa enfatizando a
participação de cada aluno nas atividades realizadas em grupo,
tendo como objetivo a qualidade
de vida, estimulando as falas sobre como se percebem e as sensação frente à diversidade de práticas (de relaxamento e alongamento, fortalecimento, atenção e
concentração, aeróbicos e anaeróbicos etc.).
• Organização de eventos para a comunidade em que possam ser
apresentados os conhecimentos
pesquisados, refletidos e elaborados com relação à atividade física,
hábitos alimentares, higiênicos e
qualidade de vida.
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36. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – BRINCADEIRAS E JOGOS – 7º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar de jogos e
brincadeiras da cultura
corporal do Brasil percebendo-as como patrimônio cultural valioso
para a integração entre
pessoas,
adotando
uma postura não preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, culturais ou de
gênero.

• Pesquisa sobre práticas de jogos e brincadeiras pouco ou não conhecidas pelos
alunos de outras regiões do Brasil
• Disponibilidade para conhecer práticas
de jogos e brincadeiras diferenciadas
percebendo-as como ampliação das possibilidades para os momentos de lazer.
• Resgate de jogos e brincadeiras tradicionais ressignificando-os ao contexto escolar.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes dos mesmos acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa orientada didaticamente
pelo professor em livros, revistas e
internet sobre práticas de jogos e
brincadeiras pouco conhecidas e
praticadas pela cultura local (o
professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas de jogos e brincadeiras que não são frequentes na região e que são característicos de outras regiões.

• Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações vivenciadas nas aulas,
bem como a qualidade da
sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo;
• de como o aluno lida com situações de resolução de problemas;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos, prazer que
tem em participar.

• Jogo e brincadeiras
tradicionais.

• Resgate de jogos e
brincadeiras tradicionais.
• Jogos e Brincadeiras
do Brasil.
• Jogos Eletrônicos.
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Formas de avaliação
adequadas

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, envolvendo jogos
e brincadeiras, refletindo sobre o próprio
desenvolvimento e o
dos demais e expressando opiniões quanto
a atitudes, regras e estratégias a serem utilizadas.

• Participação em jogos e brincadeiras
que evidenciem habilidades e dificuldades.
• Conceito de habilidade e capacidade –
motora, cognitiva na resolução de problemas, sócio afetiva no trabalho em
grupo.
• Elaboração e participação em jogos e
brincadeiras adaptadas que favoreçam
o desenvolvimento de diferentes habilidades.
• Disponibilidade para definir e adaptar regras e combinados nos jogos e brincadeiras, ajustando e regulando os desafios

• Jogos eletrônicos de
raciocínio Lógico.

• Jogos eletrônicos de
interação coletiva e interpessoal.
• A influência dos jogos
eletrônicos no sedentarismo.
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• Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos deverão defender suas ideias sobre
porque praticar esse ou aquele
jogo ou brincadeira, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidade
presentes no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes dos mesmos acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas); se
participa ativamente, consegue participar das atividades
com o grupo, demonstra prazer em participar, participa
na resolução dos conflitos,
etc.;
• da evolução na capacidade
de comparar e identificar
suas habilidades e dificuldades durante a prática;

da prática à diversidade de habilidades
do grupo.
• Análise da prática de jogos e brincadeiras, identificando as principais estratégias de ataque e defesa.
• Análise da prática de jogos e brincadeiras de característica cooperativa, identificando as principais estratégias e/ou hipóteses para resolução da situação-problema apresentada ao grupo.
• Disponibilidade para construir coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercício físico, com o
objetivo de promover a saúde.

• Jogos pré-desportivos.

• Brincadeiras recreativas.
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• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Situações de vivência de jogos e
brincadeiras, relacionando o desenvolvimento com as habilidades
e capacidades envolvidas.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre jogos e
brincadeiras
contemporâneas
(exemplo: jogos eletrônicos), identificando suas características e relacionando com o desenvolvimento de habilidades e capacidades físicas (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa
inicial).
• Situações de observação de modelos (colegas, registros em vídeo
etc.) em relação a aspectos comportamentais e técnicos, situando
os alunos no que diz respeito tanto
às ações coordenadas e executadas com êxito quanto àquelas em
que o êxito não é obtido.
• Situações de análise e reflexão
das estratégias utilizadas nos jogos cooperativos e nos jogos competitivos relacionando-as com as
habilidades e capacidades mobilizadas em cada situação.
• Roda de conversa onde os alunos
possam relatar o que percebem da
atuação uns dos outros em situação de jogo, enfatizando os aspectos técnicos relativos aos funda-

• da evolução na elaboração
de regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
• sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
• sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes ajustando aos diferentes desafios do grupo
com a criação de diversos espaços de prática;
• sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
• sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e qual o papel das estratégias utilizadas nessa relação;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

•

•

• Participação em jogos e brincadeiras
que evidenciem a diferença de exercício
físico de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios físicos
dentro e fora do ambiente escolar.

• Disponibilidade para expressar no grupo
suas ideias quanto às estratégias de ataque e defesa.
• Disponibilidade para comentar e debater
as estratégias criadas para o grupo ou
em grupo, após sua aplicação.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes nos jogos e brincadeiras, relacionando com as estratégias utilizadas.

• Conceito de atividade
física e exercício físico, atividade física x
Exercício Físico.
• Atividade física e Saúde: Sedentarismo;
Consequência do sedentarismo;
Obesidade; Causa e Consequências.
• Jogos e brincadeiras.

•

•

•
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mentos e os aspectos táticos relacionados às estratégias combinadas.
Criação ou adaptação de jogos e
brincadeiras que favoreçam a
aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades motoras.
Exemplo: no caso da “queimada”
ou “baleado” considerar o desenvolvimento de habilidades como
arremessar e esquivar.
Situações de vivência de jogos e
esportes com possibilidade de elaboração de estratégias de ataque
e defesa, favorecendo a compreensão das regras e das adaptações necessárias para a inclusão
de todos.
Exemplo: ao longo de um jogo de
“baleado” ou “queimada” permitir
que os alunos elaborem estratégias de ataque e defesa, optando
por se organizarem em blocos ou
dispersos para se defenderem e
se vão escolher um adversário especifico para “acertar” ou se vai
ser aleatório.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as regras dos jogos e
brincadeiras e as adaptações, avaliando como a atividade aconteceu, a participação e a motivação
do grupo.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
situações concretas de satisfação
e insatisfação vivenciadas durante
os jogos e brincadeiras, estimulan-

• Organizar e fazer uso
de jogos e brincadeiras
como recursos para
usufruir do tempo livre,
valorizando- os e demonstrando
capacidade de alterar as regras
convencionais
para torná-las mais
adequadas ao grupo,
favorecendo a inclusão
dos praticantes.

• Ampliação da identificação das práticas
de jogos e brincadeiras como forma de
lazer.

• Jogos e brincadeiras
como forma de lazer.

• Conceito de lazer relacionado as práticas
de jogos e brincadeiras.

• Conceito de lazer relacionado às práticas de
jogos e brincadeiras.

• Pesquisa de novas práticas de jogos e
brincadeiras que representem atividades de lazer para o grupo.

• Jogos e brincadeiras
como forma de lazer.

• Escolha de práticas para serem vivenciadas pelo grupo, explicitando critérios.

• A influência dos jogos
eletrônicos no sedentarismo.

• Análise das principais regras e materiais
necessários para as práticas escolhidas.

• Evolução histórica e
conceitual dos jogos
eletrônicos.

•

•

•
•
•
•
•

•

•

• Compreensão e disponibilidade para intervenção nos elementos que compõe,
mas regras das práticas, como forma de
criação e transformação.

• Jogos pré-dispostos.
•
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do que reflitam sobre as estratégias utilizadas.
Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar os saberes dos mesmos acerca do conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre os jogos e brincadeiras
como forma de lazer.
Entrevista com os pais, parentes e
na comunidade sobre práticas jogos e brincadeiras utilizadas como
lazer.
Pesquisa orientada didaticamente
pelo professor em livros, revistas e
internet sobre o conceito de lazer
e a relação com os jogos e brincadeiras (o professor pode fornecer
referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
Roda de conversas que envolva a
apresentação dos jogos e brincadeiras pesquisadas, bem como

• Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações durante as aulas, a qualidade da sua participação
nas decisões e encaminhamentos em grupo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade e das
regras,
contribuição com
propostas que viabilizem a
participação de todos, envolvimento durante a atividade,
nível de satisfação que demonstra durante a participação.
• de como o aluno participa no
trabalho em grupo, demonstrando compreensão da proposta e contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas apresentados;
• da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;

levantamento das características
de atividades voltadas para o lazer.
• Processo de apresentação, argumentação e votação, em que seja
necessário defender suas ideias
sobre porque praticar essa ou
aquela atividade, tendo em vista
as características levantadas com
relação ao lazer.
• Apresentação e organização das
práticas escolhidas (cronograma
de atividades), considerando as
justificativas para possíveis adaptações feitas pelo grupo. (O que
torna uma prática mais adequada
e exequível no ambiente escolar
frente a outra).
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola.
Observação: Os alunos, mediados
pelo professor, deverão considerar a
diversidade de habilidades presentes no grupo e as características de
seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos. É interessante também definir junto
com os alunos algumas aulas em
que a organização de diferentes

• Ampliação e valorização do repertório de
práticas para a convivência e lazer.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
os sentimentos, as ideias e opiniões, antes, durante e após as atividades.
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• da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo.

espaços de atividade favoreça uma
mesma prática, com regras diferenciadas, e outros dias em que se organizem simultaneamente diferentes práticas.
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37. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ESPORTES – 7º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
esportivas percebendoas como recursos valiosos para a integração
entre pessoas, reconhecendo as diferenças de desempenho
presentes no grupo,
adotando uma atitude
que favoreça a participação de todos.

• Pesquisa sobre práticas esportivas
pouco ou não divulgadas pela mídia.
• Reflexão sobre as principais “causas”
para a pouca divulgação de algumas práticas.
• Disponibilidade para conhecer práticas
esportivas diferenciadas percebendo-as
como ampliação das possibilidades para
os momentos de lazer.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre práticas
da cultura corporal, pouco divulgadas na mídia (o professor pode fornecer referências bibliográficas e
sites como subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas da cultura corporal que não são frequentes na mídia: esportes coletivos ou
individuais característicos de

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações vivenciadas nas aulas,
bem como a qualidade da
sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo;
• de como o aluno lida com situações de resolução de problemas;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos, prazer que
tem em participar.

• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Contextualização do
fenômeno esporte.
• Esporte e mídia;
• Diferenças e desigualdades entre homens e
mulheres a partir das
práticas esportivas.
• Violência no esporte
refletindo sobre as relações entre esporte e
mídia.
• Esporte de marca
(Atletismo).
• Atividade física e exercício: Conceito da atividade física e exercício físico, atividade física x exercício físico.
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Formas de avaliação
adequadas

•

•

•

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas envolvendo esportes, refletindo sobre o
próprio desempenho e
dos demais, participando efetivamente na

• Participação em esportes que evidenciem habilidades e dificuldades.
• Elaboração e participação em atividades
esportivas adaptadas que favoreçam o
desenvolvimento de diferentes habilidades.
• Disponibilidade para propor e produzir
alternativas para experimentar esportes

• Esportes de invasão;

•

•
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outras regiões. Atividades com materiais diferenciados como skate,
patins, bicicleta. Adaptação de esportes como hóquei na grama, tênis, golfe. Esportes muito antigos
ou contemporâneos.
Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos deverão defender suas ideias sobre
porque praticar essa ou aquela
modalidade esportiva, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidade
presente no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão
de todos.
Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
Situações de vivência de esportes,
relacionando o desempenho com
as habilidades e capacidades envolvidas.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas); se
participa ativamente, consegue participar das atividades
com o grupo, demonstra prazer em participar, participa

elaboração das estratégias a serem utilizadas.
•

•

•
•

não disponíveis e/ ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola.
Análise da prática de jogos e esportes
para planejamento e utilização de estratégias de ataque e defesa, técnicas e táticas.
Disponibilidade para expressar no grupo
suas ideias quanto às estratégias de ataque e defesa referentes a modalidade
esportiva em destaque.
Disponibilidade para comentar e debater
as estratégias criadas para o grupo ou
em grupo, após sua aplicação.
Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota, presentes nos esportes, relacionando com as
estratégias utilizadas.

• Situações de observação de modelos (colegas, registros em vídeo
etc.) em relação a aspectos técnicos e táticos, situando os alunos
no que diz respeito tanto às ações
coordenadas e executadas com
êxito quanto àquelas em que o
êxito não é obtido.
• Situações de análise e reflexão
das estratégias utilizadas nos jogos cooperativos e nos jogos competitivos, relacionando-as com as
habilidades e capacidades mobilizadas em cada situação.
• Roda de conversa onde os alunos
possam relatar o que percebem da
atuação uns dos outros em situação de jogo, enfatizando os aspectos técnicos relativos aos fundamentos e os aspectos táticos relacionados às estratégias combinadas.
• Situações de análise do futebol e
do handebol (por serem mais simples e/ou conhecidos quanto aos
gestos e estratégias), destacando
os principais fundamentos envolvidos, bem como as estratégias básicas de ataque e defesa utilizadas.
• Criação de pequenos jogos de
exercício1 que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento na
modalidade. Exemplo: no caso do
futebol, em relação a passe, drible
e marcação, o jogo criado pode ser
3x3 “futebol caixote”.
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•

•

•

•

•

•

•

na resolução dos conflitos,
etc.;
da evolução na capacidade
de comparar e identificar
suas habilidades e dificuldades durante a prática;
da evolução na elaboração
de regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes ajustando aos diferentes desafios do grupo
com a criação de diversos espaços de prática;
sobre as propostas do aluno
em relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e qual o papel das estratégias utilizadas nessa relação;
sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

• Situações de vivência de jogos e
esportes com possibilidade de elaboração de estratégias de ataque
e defesa, favorecendo a compreensão das regras e das adaptações necessárias para a inclusão
de todos. Exemplo: iniciar com um
jogo livre de handebol e, no decorrer do jogo, propor que os times
combinem estratégias de ataque e
defesa alternando entre as estratégias de marcação individual e
coletiva.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as regras dos jogos e as
adaptações sobre as regras dos
esportes, avaliando como a atividade aconteceu, a participação e
a motivação do grupo.
• Situações em que os alunos tenham que opinar sobre ocorrências concretas vivenciadas durante os jogos e esportes, estimulando que reflitam sobre a diferenciação do grau de dificuldade para
diferentes grupos, a partir da alteração de algumas regras, tendo
como referência o jogo ou o esporte original. Exemplo: a partir de
dificuldades apresentadas na vivência do vôlei, criar diversas miniquadras (2x2 e 3x3), onde, em
cada uma delas, as regras sejam
específicas ao desafio dos jogadores: recepção ser feita segurando
a bola, permitir um pingo, segurar
depois da recepção, sacar por
baixo, primeira recepção sempre
com manchete etc.
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• Avaliar e refletir sobre
seu próprio desempenho e dos demais, em
práticas individuais e
coletivas, identificando
as capacidades físicas
e habilidades motoras
envolvidas, compreendendo que o aperfeiçoamento e o desenvolvimento decorrem da
continuidade e da regularidade das práticas.

• Experimentação e fruição de modalidades esportivas individuais e em grupo,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
• Disponibilidade de refletir sobre valores
(re) produzidos no esporte: morais, éticos, estereótipo, preconceitos e discriminações relacionados à prática do esporte na sociedade.
• Identificação das capacidades físicas e
habilidades motoras envolvidas nessas
modalidades.
• Conceito de capacidade física e habilidade motora.
• Identificação de movimentos automatizados para ampliação de recursos motores, gestuais e de consciência corporal.
• Compreensão e vivência dos aspectos
relacionados à repetição e à qualidade
do movimento na aprendizagem do
gesto esportivo.
• Compreensão de princípios básicos da fisiologia do exercício (volume e intensidade).
• Relação entre o desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras
com as características pessoais e as vivências anteriores (atividades praticadas pelos alunos anteriormente, na escola ou fora dela).

• Esporte de precisão;

• Esporte de Invasão.

• Valências físicas: Coordenação; flexibilidade, força, agilidade
e equilíbrio.
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• Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
ocorrências concretas de vitória e
derrota vivenciadas durante os jogos e esportes, estimulando que
reflitam sobre as estratégias utilizadas.
• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre os princípios básicos de fisiologia do exercício (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
• Atividade prática dos esportes escolhidos pelos alunos com clareza
dos critérios e motivos para desenvolver o protagonismo nos alunos
em decisões coletivas, com mediação do professor, elaboração de

Observação registro e análise:
• de como o aluno participa
das atividades; se participa
ativamente, consegue participar das atividades com o
grupo, demonstra prazer em
participar, envolve-se com as
propostas, etc.;
• da evolução do próprio desempenho em relação aos
gestos que já podem ser realizados
automaticamente
sem prejuízo da qualidade;
• sobre as fichas, verificando
as relações estabelecidas
entre prática e desenvolvimento de habilidades e capacidades;
• sobre as fichas, verificando a
evolução da aprendizagem e
o estabelecimento de novas
metas;
• das relações estabelecidas
entre o tipo (frequência, volume e intensidade) da prática com o desenvolvimento
das capacidades físicas e habilidades motoras.

•

•

•

•

•

•
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cronograma de vivências para o
semestre.
Roda de conversa enfatizando a
participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as
falas sobre como se percebem na
atividade e a participação do
grupo.
Situações de jogos de exercício
com muitas ações dos gestos que
se busca automatizar. Exemplo: no
caso do drible no basquete, tentar
roubar a bola do companheiro ao
mesmo tempo em que quica sua
bola.
Levantamento das dificuldades
apresentadas tanto em relação às
habilidades e gestos específicos
quanto à capacidade física envolvida. Exemplo: precisão do arremesso no basquete, força do arremesso no handebol etc.
Elaboração de uma ficha individual com os aspectos limitantes
do desenvolvimento da atividade
levantados individualmente ou em
pequenos grupos. Por exemplo:No
basquete
Evolução dos gestos automatizados:
- em relação ao drible – desempenho no jogo, exercício de roubar a
bola;
- em relação ao arremesso – número de acertos em situação parada de exercício e em situação de
jogo.
No vôlei

• Organizar e fazer uso
das práticas esportivas
como recurso para usufruir do tempo livre, valorizando essas práticas e demonstrando capacidade de alterar as
regras convencionais
para torná-las mais
adequadas ao grupo,
favorecendo a inclusão
dos praticantes.

• Ampliação da identificação das práticas
de esportes como forma de lazer.
• Conceito de lazer relacionado às práticas
esportivas.

• Esportes técnico-combinatórios.
•

• Análise das principais regras e materiais
necessários para as práticas escolhidas.

• Esporte de rede / parede.

• Disponibilidade um ou mais esportes de
rede/parede e esportes de invasão oferecidos pela escola, vivenciando aspectos básicos relacionados aos fundamentos
• (Regras, técnicas e táticas básicas).
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• Evolução no domínio dos fundamentos:
• em relação ao toque – número de
toques em situação de jogo de
exercício e número de acertos em
situação de jogo;
• em relação ao saque – número de
acertos estabelecendo distâncias
cada vez maiores em relação à
rede até atingir a distância da quadra.
• Prática de jogos e jogos de exercício que utilizem as habilidades
presentes nas fichas, relacionando o volume de prática (número de repetições) com a aprendizagem e aperfeiçoamento das
habilidades motoras e das capacidades físicas.
• Anotação e avaliação do desempenho individual e do grupo para o
estabelecimento de objetivos e
metas.
• Roda de conversa sobre a adequação das atividades aos objetivos
pretendidos.
• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações durante as aulas, a qualidade da sua participação

• Compreensão e disponibilidade para intervenção nos elementos que compõem
as regras como forma de criação e transformação, visando à inclusão dos participantes.

• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre os esportes como forma
de lazer.
• Entrevista com os pais, os parentes e a comunidade sobre práticas
de esporte utilizadas como lazer.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre o conceito
de lazer relacionado às práticas
dos esportes (o professor pode fornecer referências bibliográficas e
sites como subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação dos esportes pesquisados, bem como levantamento das características de atividades voltadas para o lazer.
• Processo de apresentação, argumentação e votação, em que seja
necessário defender suas ideias
sobre porque praticar essa ou
aquela atividade, tendo em vista
as características levantadas com
relação ao lazer.
• Apresentação e organização das
práticas escolhidas (cronograma
de atividades), considerando as
justificativas para possíveis adaptações feitas pelo grupo (o que
torna uma prática mais adequada

• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas as práticas escolhidas
como lazer e suas alterações, assim
como para escutar as apresentadas pelos colegas.
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•

•

•

•

nas decisões e encaminhamentos em grupo;
De como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade e das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos, envolvimento durante a atividade,
nível de satisfação que demonstra durante a participação;
de como o aluno participa no
trabalho em grupo, demonstrando compreensão da proposta e contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas apresentados;
da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;
da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo.

•

•

•
•
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e exequível no ambiente escolar
frente a outra).
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola.
Observação:
Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes no
grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos. É interessante também definir junto
com os alunos algumas aulas em
que a organização de diferentes
espaços de atividade favoreça
uma mesma prática, com regras
diferenciadas, e outros dias em
que se organize simultaneamente
diferentes práticas.

38. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GINÁSTICA – 7º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
de ginásticas percebendo-as como recurso
valioso para a integração entre pessoas, adotando uma postura não
preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, culturais ou de
gênero.

• Pesquisa sobre práticas de ginástica
pouco ou não divulgadas pela mídia.
• Disponibilidade para conhecer práticas
de ginásticas diferenciadas percebendoas como ampliação das possibilidades
para os momentos de lazer.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre práticas
de ginásticas pouco divulgadas na
mídia (o professor pode fornecer
referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas de ginástica que não são frequentes na
mídia: modalidades caracteresti-

• Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações vivenciadas nas aulas,
bem como a qualidade da
sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo;
• de como o aluno lida com situações de resolução de problemas;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos, prazer que
tem em participar.

• Evolução histórica da
ginástica.
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Formas de avaliação
adequadas

•

•

•

• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, envolvendo ginásticas, refletindo sobre o
próprio desempenho e
o dos demais e expressando opiniões quanto
à atitudes, regras e estratégias a serem utilizadas.

• Experimentação e fruição em diferentes
manifestações ginásticas, evidenciando
as capacidades físicas (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e habilidades motoras envolvidas.
• Participação em atividades adaptadas a
partir de uma modalidade de ginástica
envolvendo diferentes habilidades.
• Conceito de habilidade e capacidade
motora, cognitiva na resolução de problemas e sócio afetiva no trabalho em
grupo.

• Ginástica Artística.

•

•
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cas de outras regiões. Ginásticas
muito antigas ou contemporâneas.
Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos deverão defender suas ideias sobre
porque praticar essa ou aquela
modalidade ginástica, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades
presentes no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas); se
atua ativamente, se consegue participar das atividades
com o grupo, demonstra prazer em colaborar, envolve-se
na resolução dos conflitos,
etc.;
• da evolução na capacidade
de comparar e identificar

• Disponibilidade para definir regras e
combinados nas práticas de ginásticas,
como forma de ajustar e regular os desafios da prática a diversidade de habilidades presentes no grupo.
• Análise da prática de ginástica, identificando as principais estratégias para melhor execução do movimento.
• Análise da prática de ginástica cooperativa, identificando as principais estratégias e/ou hipóteses para resolução da situação-problema apresentada ao grupo.
• Adequação da prática ao grupo, favorecendo a participação de todos na definição de estratégias.
• Disponibilidade para comentar e debater
as estratégias criadas para o grupo ou
em grupo, após sua aplicação.
• Disponibilidade para refletir sobre os significados da vitória e da derrota presentes na ginástica, relacionando com as estratégias utilizadas.

• Ginástica de condicionamento.
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• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Situações de vivência de ginástica
relacionando o desempenho com
as habilidades e capacidades envolvidas.
• Situações de observação de modelos (colegas, registros em vídeo
etc.) em relação aos aspectos técnicos, situando os alunos no que
diz respeito tanto às ações coordenadas e executadas com êxito
quanto àquelas em que o êxito não
é obtido.
• Situações de análise e reflexão
das estratégias utilizadas nas atividades cooperativas e competitivas envolvendo a ginástica relacionando-as com as habilidades e capacidades mobilizadas em cada situação.
• Roda de conversa para os alunos
relatarem o que percebem da atuação uns dos outros em situação
de jogo, enfatizando os aspectos
técnicos relativos aos fundamentos e os aspectos táticos relacionados às estratégias combinadas.
• Situações de análise da ginástica
de condicionamento físico, destacando os principais movimentos
envolvidos, bem como as estratégias utilizadas para a execução
mais próxima da ideal.

•

•

•

•

•

•

suas habilidades e dificuldades durante a prática;
da evolução na elaboração
de regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes ajustando aos diferentes desafios do grupo
com a criação de diversos espaços de prática;
sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e os esportes;
sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e qual o papel das estratégias utilizadas nessa relação;
sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

• Criação de pequenas séries de
exercício que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento na
modalidade. Exemplo: criar um circuito em que os alunos possam
aprimorar um movimento específico, por exemplo, flexão do braço,
em que cada estação o aluno realize o mesmo movimento de uma
forma diferente (flexão tradicional,
flexão fechada, flexão com pliometria).
• Situações de vivência de ginástica
cooperativa com possibilidade de
elaboração de estratégias para
melhor desenvolvimento, favorecendo a compreensão das regras
e das adaptações necessárias
para a inclusão de todos. Exemplo:
os alunos participarão de um circuito de movimentos ginásticos
distintos (flexão de braço, abdominal, força estática) que resultará
em uma pontuação por equipe de
acordo com a qualidade da execução tendo que, para alcançar a
melhor pontuação, definir estratégias, como escolher os representantes de acordo com a pré-disposição para a realização de determinado exercício.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as regras dos jogos e as
adaptações sobre as regras dos
esportes, avaliando como a atividade aconteceu, a participação e
a motivação do grupo.
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• Organizar e fazer uso
das práticas de ginástica como recurso para
usufruir do tempo livre,
valorizando- as e demonstrando
capacidade de alterar as regras
convencionais
para torná-las mais
adequadas ao grupo,
favorecendo a inclusão
dos praticantes.

• Ampliação da identificação das práticas
de ginástica como forma de lazer.
• Conceito de lazer relacionado às práticas
de ginástica.
• Pesquisa de novas práticas de ginástica
que representem atividades de lazer
para o grupo.
• Escolha de práticas de ginástica para serem vivenciadas pelo grupo, explicitando
critérios.
• Análise das principais regras e materiais
necessários para as práticas escolhidas.
• Compreensão e disponibilidade para intervenção nos elementos que compõem
as regras das práticas, como forma de
criação e transformação, visando à inclusão dos participantes.
• Ampliação e valorização do repertório de
práticas para a convivência e lazer.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
os sentimentos, as ideias e opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Ginástica Rítmica.
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• Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
ocorrências concretas de vitória e
derrota vivenciadas durante os jogos e esportes, estimulando que
reflitam sobre as estratégias utilizadas.
• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre a ginástica como forma
de lazer.
• Entrevista com os pais, os parentes e a comunidade sobre práticas
de ginástica utilizadas como lazer
(danças, jogos, esportes etc.).
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre conceito
de lazer relacionado com a prática
de ginástica (o professor pode fornecer referências bibliográficas e

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações durante as aulas, a qualidade da sua participação
nas decisões e encaminhamentos em grupo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade e das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos, envolvimento durante a atividade,
nível de satisfação durante a
participação;
• de como o aluno participa no
trabalho em grupo, demonstrando compreensão da proposta e contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas apresentados;
• da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e

•

•

•

•

•

•
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sites como subsídio para a pesquisa inicial).
Roda de conversa que envolva a
apresentação das ginásticas pesquisadas, bem como levantamento das características de atividades voltadas para o lazer.
Processo de apresentação, argumentação e votação, em que seja
necessário defender suas ideias
sobre porque praticar essa ou
aquela atividade, tendo em vista
as características levantadas com
relação ao lazer.
Apresentação e organização das
práticas escolhidas (cronograma
de atividades), considerando as
justificativas para possíveis adaptações feitas pelo grupo (o que
torna uma prática mais adequada
e exequível no ambiente escolar
frente à outra).
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola.
Observação: Os alunos, mediados
pelo professor, deverão considerar
a diversidade de habilidades presentes no grupo e as características
de
seus
integrantes,

expressão de sentimentos e
ideias;
• da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo.

• Perceber as possibilidades de desenvolvimento das capacidades
físicas e habilidades
motoras nas ginásticas
considerando seus próprios limites e possibilidades, de forma a poder estabelecer metas
com maior autonomia,
valorizando o conhecimento para desenvolvimento pessoal.

• Participação e fruição em atividades ginásticas que evidenciem as capacidades
físicas e habilidades motoras.
• Conceito de habilidade motora.
• Conceito de capacidade física.
• Construção, adaptação e participação
em atividades ginásticas, individuais e
coletivas, enfatizando diferentes capacidades e habilidades que promovam a
participação de todos e o desenvolvimento da saúde.
• Diferenciação entre exercício físico e atividade física, propondo alternativas para
a prática de exercícios físicos dentro e
fora do ambiente escolar.
•

• Ginástica para todos.
•

•

•

• Atividade Física: Sedentarismo; Consequências do Sedentarismo;
Obesidade;
Causas e Consequências.
• Atividade física X Exercício físico.

• Participação em atividades adaptadas
de ginástica, enfatizando diferentes capacidades e habilidades.

• Movimentos gímnicos.

• Adequação das propostas de práticas de
ginásticas ao grupo, favorecendo a participação de todos, considerando a

• Ginástica para todos.
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•
•
•
•
•

•

favorecendo a participação e a inclusão de todos. É interessante
também definir junto com os alunos algumas aulas em que a organização de diferentes espaços de
atividade favoreça uma mesma
prática, com regras diferenciadas,
e outros dias em que se organize
simultaneamente diferentes práticas.
Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Situações de vivência de diferentes manifestações ginásticas (ginástica para condicionamento físico, circuitos aeróbicos, circuitos
com trabalho de força, ginástica
artística, circense etc.), evidenciando as capacidades físicas e habilidades motoras envolvidas.
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre conceito

• Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes práticas da cultura
corporal; se atua ativamente,
consegue participar das atividades com o grupo, nível de
satisfação em participar, envolve-se com as propostas,
etc.;
• da evolução na capacidade
de comparar e identificar
suas habilidades e dificuldades durante a prática e estabelecer metas;
• das propostas do aluno na
construção coletiva;
• da evolução do aluno com relação à percepção da diversidade e adequação das práticas ao grupo;
• da compreensão dos conceitos de capacidades físicas e
habilidades motoras relacionados às manifestações ginásticas desenvolvidas;
• a evolução da capacidade de
registrar a evolução nas

diversidade de capacidades físicas e habilidades motoras presentes no grupo.
• Disponibilidade para refletir sobre os
efeitos e benefícios das diferentes práticas, relacionando suas características
pessoais e necessidades às capacidades e habilidades envolvidas.

•

•

•

•

•

•
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de habilidade motora e capacidade física e a diferença entre
exercício físico e atividade física (o
professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial).
Roda de conversas que envolva a
apresentação dos conceitos e diferenciações pesquisados como
forma de orientar a prática na escola.
Roda de conversa sobre facilidades e dificuldades com relação
aos movimentos ginásticos envolvendo diferentes habilidades e capacidades.
Situações de observação de modelos (vídeos de olimpíadas, apresentações de circo, competições
de ginástica de academia, ginásticas orientais etc.), ampliando a visão sobre possibilidades dentro
desse universo gestual [vídeos sobre essas práticas podem ser facilmente encontrados no endereço
eletrônico www.youtube.com].
Situações de criação, adaptação e
participação em atividades ginásticas, partindo dos modelos observados e relacionando às habilidades e capacidades que desenvolvem, garantindo a participação de
todos os alunos.
Construção de instrumentos (fichas de controle) apontando metas pessoais e desafios a serem alcançados.
Eleição de uma das práticas para
uma construção coletiva que

fichas analisando o trabalho
realizado.

inclua todos os alunos neste momento, assim como nos anteriores
e posteriores (uma apresentação
de circo, uma coreografia ginástica
etc.), considerando a diversidade
de capacidades físicas e habilidades motoras presentes no grupo.
• Observação: Essa proposta oferece oportunidades para que os
alunos possam se inserir no trabalho coletivo a partir das suas capacidades e habilidades. No entanto,
essas escolhas são fruto de uma
auto avaliação e reflexão permanente sobre como evoluir e lidar
positivamente com as dificuldades.
• Roda de conversa enfatizando
como os alunos perceberam os
efeitos das diferentes práticas, relacionando suas características
pessoais e necessidades às capacidades físicas e habilidades motoras trabalhadas
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39. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – DANÇAS – 7º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
de dança do Brasil, percebendo-as como elemento cultural representativo e como recurso valioso para a integração entre pessoas, adotando uma
postura não preconceituosa ou discriminatória por razões sociais,
culturais ou de gênero.

• Pesquisa sobre práticas de dança pouco
ou não divulgadas pela mídia.
• Diferenciação dos diversos tipos de
dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por
diferentes grupos sociais.
• Disponibilidade para conhecer práticas
de dança diferenciadas, percebendo-as
como ampliação das possibilidades para
os momentos de lazer.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre a dança escolhida, assim
como para escutar os colegas sobre o
que descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Origens, saberes e
prática das danças,
partindo da realidade
cultural das regiões do
país.

• Participar de atividades
de dança, refletindo sobre o próprio desenvolvimento e o dos demais, expressando opiniões quanto a atitudes

• Experimentação, fruição e recriação de
danças que evidenciem habilidades e dificuldades (elementos da dança).
• Conceito de habilidade e capacidade
motora, cognitiva na resolução de problemas e sócio afetiva no trabalho em
grupo.

• Danças das regiões
brasileiras,
analisando semelhanças e
diferenças existentes
entre elas.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre práticas
de dança pouco divulgadas na mídia e seu processo de valorização
social (o professor pode fornecer
referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas de
dança que não são frequentes na

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações vivenciadas nas aulas,
bem como a qualidade da
sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo;
• de como o aluno lida com situações de resolução de problemas;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos, prazer que
tem em participar.
Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas); se
atua ativamente, consegue
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Formas de avaliação
adequadas

e estratégias a serem
utilizadas.

• Elaboração e participação em atividades
adaptadas em dança que favoreçam o
desenvolvimento de diferentes habilidades.
• Disponibilidade para definir possibilidades e combinados nas danças, ajustando e regulando os desafios da prática
a diversidade de habilidades do grupo.
• Análise da prática de dança, identificando a sua representatividade na cultura brasileira.
• Análise da prática de dança de característica cooperativa, identificando as principais estratégias e/ou hipóteses para
resolução da situação-problema apresentada ao grupo.

•
• Danças Urbanas.

•
• Danças Folclóricas

•

•

•

•
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mídia: modalidades características de outras regiões. Danças
muito antiga ou contemporânea.
Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos deverão defender suas ideias sobre
porque praticar essa ou aquela
modalidade de dança, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades
presentes no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
Situações de vivência de dança,
relacionando o desenvolvimento
com as habilidades e capacidades
envolvidas.
Situações de observação e fruição
de modelos (colegas, registros em
vídeo etc.) em relação a aspectos

•

•

•

•

•

•

•

participar das atividades
com o grupo, demonstra prazer em colaborar, participa
na resolução dos conflitos,
etc.;
da evolução na capacidade
de comparar e identificar
suas habilidades e dificuldades durante a prática;
da evolução na elaboração
de regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes ajustando aos diferentes desafios do grupo
com a criação de diversos espaços de prática;
sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e qual o papel das estratégias utilizadas nessa relação;
sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

•

•

•

•

584

comportamentais, situando os alunos no que diz respeito tanto às
ações coordenadas e executadas
com êxito quanto àquelas em que
o êxito não é obtido.
Situações de análise e reflexão
das estratégias utilizadas para melhor execução nas danças relacionando-as com as habilidades e capacidades mobilizadas em cada situação.
Roda de conversa onde os alunos
possam relatar o que percebem da
atuação uns dos outros em situação de dança, enfatizando os aspectos técnicos relativos aos fundamentos.
Criação de pequenas rodas de atividades rítmicas que favoreçam a
aprendizagem e o desenvolvimento na modalidade. Exemplo:
no caso da dança cooperativa ou
dança circular evidenciar o desenvolvimento das habilidades de
compasso, ritmo, melodia e trabalho em conjunto.
Situações de vivência de dança
com possibilidade de elaboração
de estratégias de cooperação, favorecendo a compreensão das regras e das adaptações e recriações necessárias para a inclusão
de todos. Exemplo: escolher uma
dança folclórica da região como a
dança indígena do Mariri que contribui para a inclusão de todos os
alunos e para o desenvolvimento
do sentimento de cooperação,
visto que é uma dança coletiva

•

•

• Organizar e fazer uso
das práticas de dança
como recurso para usufruir do tempo livre, valorizando-as e demonstrando capacidade de
alterar as regras convencionais para tornálas mais adequadas ao
grupo, favorecendo a
inclusão dos praticantes.

• Ampliação da identificação das práticas
de dança de movimento como forma de
lazer.
• Conceito de lazer relacionado às práticas
de dança.
• Pesquisa de novas práticas de dança
que representem atividades de lazer
para o grupo.
• Escolha de práticas de dança para serem vivenciadas pelo grupo, explicitando
critérios.
• Análise das características e materiais
necessários para as práticas de dança escolhidas.
• Compreensão e disponibilidade para intervenção nos elementos que compõem
as regras das práticas, como forma de
criação e transformação.
• Disponibilidade para organizar e se responsabilizar pelo desenvolvimento das
práticas, adequando espaço e materiais.
• Ampliação e valorização do repertório de
práticas para a convivência e lazer.

• Danças Populares do
Acre.

•

•

•
•
•
•
•
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dançada na forma de um círculo
com caráter lúdico.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as possibilidades das
danças e as adaptações, avaliando como a atividade aconteceu,
a participação e a motivação do
grupo.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
ocorrências concretas de satisfação e insatisfação vivenciadas durante as danças, estimulando que
reflitam sobre as estratégias utilizadas.
Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre as danças como forma
de lazer.

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações durante as aulas, a qualidade da sua participação
nas decisões e encaminhamentos em grupo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade e das
regras,
contribuição com
propostas que viabilizem a
participação de todos, envolvimento durante a atividade,
nível de satisfação que

• Disponibilidade para manifestar e ouvir
os sentimentos, as ideias e opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Entrevista com os pais, os parentes e a comunidade sobre práticas
de dança utilizadas como lazer
(danças, jogos, esportes etc.).
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre conceito
de lazer relacionado à pratica de
dança (o professor pode fornecer
referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação das danças pesquisadas, bem como levantamento
das características de atividades
voltadas para o lazer.
• Processo de apresentação, argumentação e votação, em que seja
necessário defender suas ideias
sobre porque praticar essa ou
aquela atividade, tendo em vista
as características levantadas com
relação ao lazer.
• Apresentação e organização das
práticas escolhidas (cronograma
de atividades), considerando as
justificativas para possíveis adaptações feitas pelo grupo. (O que
torna uma prática mais adequada
e exequível no ambiente escolar
frente à outra).
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar
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demonstra durante a participação;
• de como o aluno participa no
trabalho em grupo, demonstrando compreensão da proposta e contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas apresentados;
• da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;
• da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo.

opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola.
• Observação: Os alunos, mediados
pelo professor, deverão considerar
a diversidade de habilidades presentes no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão
de todos. É interessante também
definir junto com os alunos algumas aulas em que a organização
de diferentes espaços de atividade
favoreça uma mesma prática, com
regras diferenciadas, e outros dias
em que essa organização favoreça
simultaneamente diferentes práticas.
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40. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – LUTAS – 7º ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
de luta pelo Brasil e
mundo, percebendo-as
como recurso valioso
para a integração entre
pessoas,
adotando
uma postura não preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, culturais ou de
gênero.

• Pesquisa sobre práticas de luta pouco ou
não divulgadas pela mídia para identificação de suas características.
• Disponibilidade para conhecer práticas
diferenciadas, percebendo-as como ampliação das possibilidades para os momentos de lazer.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre práticas
de lutas pouco divulgadas na mídia para identificar suas características (o professor pode fornecer
referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas de lutas que não são frequentes na mídia: modalidades características
de outras regiões. Lutas muito antigas ou contemporâneas.
• Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos deverão defender suas ideias sobre
porque praticar essa ou aquela
modalidade de luta, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações vivenciadas nas aulas,
bem como a qualidade da
sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo;
• de como o aluno lida com situações de resolução de problemas;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos, prazer que
tem em participar.

• As Lutas do Brasil e
suas características;
• Elementos componentes das lutas do Brasil.
• Origem, evolução, regras oficiais e características das modalidades de Lutas.
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Formas de avaliação
adequadas

• Participar de atividades
de luta, refletindo sobre
o próprio desenvolvimento e o dos demais e
expressando opiniões
quanto a atitudes, regras e estratégias a serem utilizadas.

• Experimentação, fruição e recriação de
lutas que evidenciem habilidades e dificuldades valorizando a própria segurança e integridade física, bem como a
dos demais.
• Conceito de habilidade e capacidade
motora, cognitiva na resolução de problemas e sócio afetiva no trabalho em
grupo.
• Elaboração e participação em atividades
de luta adaptadas que favoreçam o desenvolvimento de diferentes habilidades.
• Disponibilidade para definir regras e
combinados nas lutas, ajustando e regulando os desafios da prática a diversidade de habilidades do grupo.
• Análise de lutas, identificando as principais estratégias de ataque e defesa.
• Disponibilidade para expressar no grupo
suas ideais quanto às estratégias de ataque e defesa.

• Luta como expressão
da cultura corporal organizada: Diferença
entre luta e briga reconhecendo a luta como
prática da corporal organizada.
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• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades
presentes no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Situações de vivência de lutas relacionando o desenvolvimento
com as habilidades e capacidades
envolvidas e definição de normas
claras para a garantia da segurança e integridade física dos alunos.

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas); se
atua ativamente, consegue
participar das atividades
com o grupo, demonstra prazer em colaborar, participa
na resolução dos conflitos,
etc.;
• da evolução na capacidade
de comparar e identificar
suas habilidades e dificuldades durante a prática;
• da evolução na elaboração
de regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
• sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
• sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes ajustando aos

• Situações de observação de modelos (colegas, registros em vídeo
etc.) em relação a aspectos técnicos, situando os alunos no que diz
respeito tanto às ações coordenadas e executadas com êxito
quanto àquelas em que o êxito não
é obtido.
• Situações de análise e reflexão
das estratégias utilizadas nas lutas, relacionando-as com as habilidades e capacidades mobilizadas
em cada situação.
• Roda de conversa onde os alunos
possam relatar o que percebem da
atuação uns dos outros em situação de luta, enfatizando os aspectos técnicos relativos aos fundamentos e os aspectos táticos relacionados às estratégias combinadas e a possibilidade de fruição da
prática.
• Situações de análise da capoeira
destacando os principais gestos e
fundamentos envolvidos, bem
como as estratégias de ataque e
defesa básicas utilizadas.
• Criação de exercícios de combate
que favoreçam a aprendizagem e
o desenvolvimento na modalidade. Exemplo: no caso da capoeira, evidenciar os movimentos
“cocorinha” “queda de rins” e
“ponte” com o intuito de desenvolver a flexibilidade, força e equilíbrio.
• Situações de vivência de lutas com
possibilidade de elaboração de estratégias de ataque e defesa,
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diferentes desafios do grupo
com a criação de diversos espaços de prática;
• sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para a obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
• sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e qual o papel das estratégias utilizadas nessa relação;
• sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

•

•

• Organizar e fazer uso
das práticas de luta
como recurso para usufruir o tempo livre, valorizandoas
e

• Ampliação da identificação das práticas
de luta de movimento como forma de lazer.

• Lutas como ferramenta de inserção social.

•

• Conceito de lazer relacionado às práticas
de luta.

• Lutas do Mundo enfatizando o lúdico.

•
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favorecendo a compreensão das
regras e das adaptações e recriações quando necessárias para a
inclusão de todos. Exemplo: iniciar
uma roda de capoeira solicitando
que um dos alunos demonstre um
golpe de ataque e em seguida outro aluno demonstre um golpe de
defesa ou contra-ataque mais adequado para o golpe de ataque demonstrado anteriormente e assim
sucessivamente até todos os alunos demonstrarem um golpe de
ataque e defesa, permitindo que
os alunos adaptem os golpes de
acordo com o nível de aprendizado
de cada aluno até que ele alcance
o movimento ideal.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as regras das lutas e as
adaptações, avaliando como a atividade aconteceu, a participação e
a motivação do grupo.
Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
situações concretas de vitória e
derrota vivenciadas durante os jogos e esportes, estimulando que
reflitam sobre as estratégias utilizadas.
Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação (aprendiza-

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com

demonstrando capacidade de alterar as regras
convencionais
para torná-las mais
adequadas ao grupo,
favorecendo a inclusão
dos praticantes.

• Pesquisa de novas práticas de luta que
representem atividades de lazer para o
grupo.
• Escolha de práticas para serem vivenciadas pelo grupo, explicitando critérios.
• Análise das principais regras e materiais
necessários para as práticas escolhidas.
• Compreensão e disponibilidade para intervenção nos elementos que compõe,
mas regras das práticas como forma de
criação e transformação.
• Disponibilidade para organizar e se responsabilizar pelo desenvolvimento das
práticas, adequando o espaço e os materiais.
• Ampliação e valorização do repertório de
práticas para a convivência e lazer.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
os sentimentos, as ideias e opiniões, antes, durante e após as atividades.

• Lutas do mundo: exercícios e jogos adaptados.
• Lutas do Mundo, levando em consideração as culturas afrobrasileiras e indígenas.
• Lutas: preconceitos e
estereótipos, solidariedade, respeito, pluralidade de ideias e diversidade cultural.

•
•
•
•
•

•
•

•

•
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gem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre lutas como forma de lazer.
Entrevista com os pais, os parentes e a comunidade sobre práticas
de luta utilizadas como lazer.
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre conceito
de lazer relacionado a prática de
luta (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
Roda de conversa que envolva a
apresentação das lutas pesquisadas, bem como levantamento das
características de atividades voltadas para o lazer.
Processo de apresentação, argumentação e votação, em que seja
necessário defender suas ideias
sobre porque praticar essa ou
aquela atividade, tendo em vista
as características levantadas com
relação ao lazer.

•

•

•

•

•

novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações durante as aulas, a qualidade da sua participação
nas decisões e encaminhamentos em grupo;
de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade e das
regras,
contribuição com
propostas que viabilizem a
participação de todos, envolvimento durante a atividade,nível de satisfação que
demonstra durante a participação;
de como o aluno participa no
trabalho em grupo, demonstrando compreensão da proposta e contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas apresentados;
da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;
da participação do aluno na
organização da prática para
o grupo.

• Apresentação e organização das
práticas escolhidas (cronograma
de atividades), considerando as
justificativas para possíveis adaptações feitas pelo grupo (o que
torna uma prática mais adequada
e exequível no ambiente escolar
frente à outra).
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola.
Observação:
• Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes no
grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos. É interessante também definir junto
com os alunos algumas aulas em
que a organização de diferentes
espaços de atividade favoreça
uma mesma prática, com regras
diferenciadas, e outros dias em
que a organização favoreça simultaneamente diferentes práticas
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41. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA – 7º
ANO
Objetivos

Conteúdos

Propostas de atividades

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais
para avaliar

• Conhecer,
valorizar,
apreciar, respeitar e
desfrutar da pluralidade de manifestações
práticas corporais de
aventura, percebendoa como recurso valioso
para a integração entre
pessoas,
adotando
uma postura não preconceituosa ou discriminatória por razões
sociais, culturais ou de
gênero.

• Pesquisa sobre práticas corporais de
aventura mais divulgadas pela mídia.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novas práticas
trazidas para a vivência do
grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações vivenciadas nas aulas,
bem como a qualidade da
sua participação nas decisões e encaminhamentos
em grupo;
• de como o aluno lida com situações de resolução de problemas;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade, das
regras, contribuição com propostas que viabilizem a participação de todos, prazer que
tem em participar.

• Identificação da origem histórica, regras
e evolução de uma prática corporal de
aventura escolhida pelo grupo para o período, reconhecendo as características e
seus tipos de práticas.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o que aprenderam e descobriram sobre a prática escolhida, assim como para escutar os colegas sobre
o que descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.

• Práticas corporais de
aventura: Histórico,
sociais e culturais.

• Práticas corporais de
aventura urbana.
• Práticas de aventuras
urbanas enfatizando o
lúdico.

• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre práticas
corporais de aventura pouco divulgadas na mídia, suas origens e características (o professor pode fornecer referências bibliográficas e
sites como subsídio para a pesquisa inicial).
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.

• Valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir
manifestações de sentimentos, ideias e
opiniões, antes, durante e após as atividades.
• Respeito à diversidade de habilidades e
características particulares do grupo no
que diz respeito às práticas corporais de
aventura.
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Formas de avaliação
adequadas

• Roda de conversa que envolva a
apresentação das práticas corporais de aventura que não são frequentes na mídia: modalidades
características de outras regiões.
Práticas de aventura muito antigas
ou contemporâneas.
• Processo de apresentação, argumentação e votação. Os alunos deverão defender suas ideias sobre
porque realizar essa ou aquela
modalidade de práticas corporais
de aventura, de forma a ampliar o
interesse por novas práticas.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades
presentes no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
• Participar de atividades
competitivas e cooperativas, envolvendo práticas corporais de aventura, refletindo sobre o
próprio desempenho e

• Experimentação e fruição de diferentes
práticas corporais de aventura que evidenciem habilidades e dificuldades, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como a dos demais.

• Riscos nas práticas
corporais de aventuras no meio urbano.

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação
por
estação(
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas
diferentes situações (competitivas e cooperativas); se
atua ativamente, consegue
participar das atividades

o dos demais e expressando opiniões quanto
a atitudes, regras e estratégias a serem utilizadas.

• Conceito de habilidade e capacidade
motora, cognitiva na resolução de problemas e sócio afetiva no trabalho em
grupo.
• Observação e apreciação do desempenho de outros praticantes.

•
•
•

• Disponibilidade para refletir sobre o próprio desempenho e dos demais.
• Elaboração e participação em atividades
adaptadas que favoreçam o desenvolvimento de diferentes habilidades.

•

• Disponibilidade para definir regras e
combinados nas práticas corporais de
aventura, ajustando e regulando os desafios da prática à diversidade de habilidades do grupo.
• Identificação e análise das práticas de
aventura, quanto aos riscos envolvidos e
as principais estratégias para sua superação.

aprendizagem
personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir do projeto de
vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em
projetos.
Situações de vivência de práticas
corporais de aventura, relacionando o desempenho com as habilidades e capacidades envolvidas com clara definições de normas para garantir a segurança e
integridade física dos alunos.

• Situações de observação de modelos (colegas, registros em vídeo
etc.) em relação a aspectos técnicos, situando os alunos no que diz
respeito tanto às ações coordenadas e executadas com êxito
quanto àquelas em que o êxito não
é obtido.
• Situações de análise e reflexão
das estratégias utilizadas nas práticas corporais de aventura, relacionando-as com as habilidades e
capacidades mobilizadas em cada
situação.
• Roda de conversa onde os alunos
possam relatar o que percebem da
atuação uns dos outros em situação de práticas de aventura, enfatizando os aspectos técnicos
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•

•

•

•

•

•

•

com o grupo, demonstra prazer em colaborar, participa
na resolução dos conflitos,
etc.;
da evolução na capacidade
de comparar e identificar
suas habilidades e dificuldades durante a prática;
da evolução na elaboração
de regras que atendam ao
desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas;
sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes e jogos, explicitando a relação com a modalidade original;
sobre as propostas do aluno
de alteração nas regras dos
esportes ajustando aos diferentes desafios do grupo
com a criação de diversos espaços de prática;
sobre as propostas do aluno
com relação às estratégias
para obtenção do êxito durante os jogos e esportes;
sobre a relação que o aluno
estabelece entre ganhar e
perder e qual o papel das estratégias utilizadas nessa relação;
sobre a evolução coletiva na
resolução de conflitos a partir do diálogo.

relativos aos fundamentos e os aspectos de segurança relacionados
às estratégias combinadas.
• Criação de pequenas vivências
que favoreçam a aprendizagem e
o desenvolvimento na modalidade. Exemplo: no caso da corrida
de orientação, evidenciar as habilidades de tomar decisão rápida
sob pressão, concentração, corrida em terreno natural e controle
do ritmo da corrida.
• Situações de vivência de corrida
de orientação com possibilidade
de elaboração de estratégias de
segurança e finalização do percurso, favorecendo a compreensão das regras e das adaptações
necessárias para a inclusão de todos. Exemplo: utilizar o espaço da
escola ou um ambiente próximo a
escola de forma adaptada para a
realização da corrida, analisando o
espaço quanto aos riscos de acidentes e/ou dificuldades para localização dos alunos durante a
prova.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre as regras das práticas
de aventura e as adaptações, avaliando como a atividade aconteceu, a participação e a motivação
do grupo.
• Situações em que os alunos expressem seus sentimentos sobre
ocorrências concretas de satisfação e insatisfação vivenciadas
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durante as práticas de aventura,
estimulando que reflitam sobre as
estratégias utilizadas.
• Organizar e fazer uso
das práticas corporais
de aventura, como recurso para usufruir do
tempo livre, valorizando- as e demonstrando capacidade de
alterar as regras convencionais para tornálas mais adequadas ao
grupo, favorecendo a
inclusão dos praticantes.

• Conceito de lazer relacionado a prática
corporal de aventura.

• Jogos de aventura.

• Pesquisa sobre práticas corporais de
aventura que representem atividades de
lazer para o grupo, visando a ampliação
do repertório de práticas conhecidas.
• Escolha de práticas para serem vivenciadas pelo grupo.
• Análise das principais regras das práticas escolhidas.
• Compreensão e disponibilidade para intervenção nos elementos que compõem
as regras como forma de criação e transformação.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas as práticas escolhidas
como lazer e suas alterações, assim
como para escutar as apresentadas pelos colegas.
• Disponibilidade para organizar e executar práticas corporais de aventura e se
responsabilizar pelo desenvolvimento
das práticas e do patrimônio público,
adequando espaço e materiais para garantir a segurança.

• Práticas corporais de
aventura na natureza,
orientação, Corrida de
aventura, Slackline,
Parkour,
Mountain
Bike, Escalada, Boulder, Rapel,tirolesa, Arborismo/Arvorismo
dentre outras.

598

• Roda de conversa com os alunos
como forma de identificar seus saberes acerca do conteúdo em
questão.
• Uso de metodologias ativas como:
Rotação por estação( aprendizagem personalizada), sala de aula
invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a
partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada
em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em
projetos.
• Roda de conversa em que os alunos verbalizem as suas preferências sobre práticas corporais de
aventura como forma de lazer.
• Entrevista com os pais, parentes e
na comunidade sobre conceito de
lazer relacionado às práticas corporais de aventura (danças, jogos,
esportes etc.).
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros,
revistas e internet sobre práticas
corporais de aventura com finalidade de lazer (o professor pode
fornecer referências bibliográficas
e sites como subsídio para a pesquisa inicial).

Observação, registro e análise:
• da entrevista e da pesquisa
realizada,
avaliando
o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com
novas práticas trazidas para
a vivência do grupo;
• de como o aluno se expressa
oralmente nas rodas de conversa e nas diferentes situações durante as aulas, a qualidade da sua participação
nas decisões e encaminhamentos em grupo;
• de como o aluno participa
das atividades: grau de compreensão da atividade e das
regras,
contribuição com
propostas que viabilizem a
participação de todos, envolvimento durante a atividade,
nível de satisfação que demonstra durante a participação;
• de como o aluno participa no
trabalho em grupo, demonstrando compreensão da proposta e contribuindo com sugestões para a solução dos
problemas apresentados;
• da evolução na qualidade da
verbalização durante as explicações das atividades e
expressão de sentimentos e
ideias;

• Roda de conversa que envolva a • da participação do aluno na
apresentação das práticas corpoorganização da prática para
rais de aventura pesquisadas,
o grupo.
bem como levantamento das ca- •
racterísticas de atividades voltadas para o lazer.
• Processo de apresentação, argumentação e votação, em que seja
necessário defender suas ideias
sobre porque praticar essa ou
aquela atividade, tendo em vista
as características levantadas com
relação ao lazer.
• Apresentação, organização e execução das práticas escolhidas
(cronograma de atividades), considerando as justificativas para possíveis adaptações feitas pelo
grupo, evidenciando a preservação do meio ambiente e do patrimônio público. (O que torna uma
prática mais adequada e exequível
no ambiente escolar frente à outra).
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a
verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando
possíveis adaptações para a vivência na escola.
Observação:
• Os alunos, mediados pelo professor,
deverão
considerar
a
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diversidade de habilidades presentes no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão
de todos. É interessante também
definir junto com os alunos algumas aulas em que a organização
de diferentes espaços de atividade
favoreça uma mesma prática, com
regras diferenciadas, e outros dias
em que essa organização favoreça
simultaneamente diferentes práticas.
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42. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – CAPACIDADE TRANSVERSAL A TODOS OS
EIXOS– 7º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Construir, criar e
adaptar materiais e
espaços para a promoção de atividades corporais e de
lazer, favorecendo
e estimulando a
ampliação das vivências relacionadas à cultura corporal de movimento
mais
veiculadas
pela mídia.

• Proposição e produção de materiais e espaços para as práticas individuais e coletivas não
disponíveis e/ou acessíveis na
comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na
escola.
• Identificação das práticas da
cultura corporal mais veiculadas pela mídia.
• Reflexão sobre as características das modalidades mais divulgadas pela mídia
• (Imprevisibilidade de resultados, grau de motivação relacionado à dinâmica de pontuação, potencial de espetáculo
televisivo etc.).
• Pesquisa sobre as práticas
pouco divulgadas pela mídia
identificadas como de interesse do grupo.
• Prática das atividades pesquisadas e identificação de possibilidade de utilização das mesmas nos tempos livres na escola.
• Prática das atividades pesquisadas e reflexão sobre o

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Reciclagem
• Mídia
• Consumo
• Ética e cidadania: Inclusão
• Meio ambiente/
sustentabilidade.
• Trabalho
grupo

em

• Feiras de Conhecimento.
Competências
Socioemocionais

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Situações em que os alunos participem da
escolha de um esporte veiculado pela mídia
que necessite algum tipo de intervenção no
espaço disponível e/ou materiais utilizados.
(Exemplo: rúgbi com adaptação para jogo em
quadra e adaptação do material com utilização de bolas diferenciadas; beisebol com
adaptação para jogo em quadra ou campo,
construção de bases, adaptação de tacos e
bolas etc.)
• Roda de conversa para reflexão sobre as modalidades mais divulgadas pela mídia, identificando as características que as tornam de
interesse do público.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• de como o aluno participa com propostas no processo de criação e adaptação de materiais;
• da evolução na capacidade do aluno
de comunicar suas hipóteses para o
grupo;
• de como o aluno participa no trabalho
em grupo demonstrando compreensão
da proposta e contribuindo com sugestões para a solução dos problemas
apresentados;
• da participação do aluno na exposição
e da organização da prática para o
grupo;
• da participação do aluno nas atividades selecionadas;
• das relações estabelecidas entre as
atividades praticadas e a utilização das
mesmas nos tempos livres na escola e
sobre o potencial para a integração entre meninos e meninas.

potencial para a integração
entre meninos e meninas.

• Reconhecer-se
como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de
higiene, alimentação e atividades
corporais, relacionando-os com os
efeitos sobre a própria saúde e a melhoria da saúde coletiva.

• Conceito de ecologia (parte da
biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o
meio ambiente em que vive).
• Ampliação do conceito de saúde e qualidade de vida.
• Identificação dos benefícios
das práticas corporais para a
qualidade de vida;
• Valorização das práticas corporais para desenvolvimento
do aluno nos campos da saúde.
• Identificação dos efeitos dos
hábitos de higiene, alimentação e atividades corporais

• Reciclagem;
• Saúde;
• Meio ambiente;
• Conhecimento
sobre o corpo;
• Vida Saudável;
• Higiene;
• Pluralidade Cultural;
• Alimentação
Saudável;
• Identidade
e
Cultura
local:
Festas Juninas;

• Trabalho de pesquisa em grupo sobre práticas pouco divulgadas.
• Exposição da pesquisa, levantamento de hipóteses sobre a pequena presença na mídia
dessas modalidades e prática da atividade
organizada pelo grupo e mediada pelo professor.
• Eleição de práticas a serem vivenciadas com
a construção de materiais e adaptação de
espaços.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas e
adaptadas, favorecendo a verbalização de
opiniões e sentimentos e o surgimento de
novas intervenções para melhor adequação
da prática ao grupo.
• Roda de conversa para refletir sobre a relação estabelecida entre as atividades praticadas e a possibilidade de utilização das mesmas nos tempos livres na escola e sobre o
potencial para a integração entre meninos e
meninas.
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre
ecologia, qualidade de vida, vida ativa,
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Observação, registro e análise:
• do envolvimento na pesquisa sobre os
temas propostos;
• da compreensão dos principais conceitos relacionados com a saúde e a qualidade de vida;
• do registro dos hábitos pessoais relacionados à saúde, higiene e qualidade
de vida;(regularidade dos registros, sistematização das informações, etc);
• de como o aluno participa e se envolve
na busca do conhecimento, na apresentação, na reflexão e debate em
grupo;
• da participação nas atividades práticas
seguidas de reflexão em busca de melhores condições;

•

•

•
•

•

•

sobre a própria qualidade de
vida.
Reconhecimento da influência
do ambiente, da cultura e da
mídia sobre os hábitos de higiene, alimentação e atividades
corporais.
Pesquisa sobre hábitos de higiene, alimentação, hidratação e atividades corporais e
seus efeitos sobre a qualidade
de vida.
Disponibilidade para comentar sobre o tema;
Disponibilidade para multiplicar, compartilhando com os
demais alunos, os conhecimentos adquiridos.
Disponibilidade para controlar
as atividades corporais com
orientação do professor, aplicando conceitos de vida ativa
e hábitos saudáveis.
Valorização do conhecimento
para a melhoria e manutenção
da qualidade de vida.

• Dia do Desafio.

•

•

•

•

•
•

alimentação saudável e fisiologia do exercício (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a
pesquisa inicial).
Situações em que os alunos possam avaliar
seus hábitos alimentares, de higiene e atividade física regular, como um diagnóstico da
situação atual. Exemplo: produção de um
quadro individual registrando a alimentação,
as práticas de atividade física, tempo de repouso, de lazer, horários e regularidade, hábitos de higiene etc.
Levantamento de dietas divulgadas pelas
mídias sociais, analisando se existem bases
científicas para tais recomendações ou se
são “modismos”, como por exemplo: dieta
de verão, dieta da lua, dieta intermitente etc.
(se possível, contar com a presença de um
profissional nutricionista).
Roda de conversa em que os alunos possam
explicitar e analisar os registros sobre os próprios hábitos alimentares, atividades voltadas à qualidade de vida e higiene, registradas ao longo do tempo, relacionando-as aos
conhecimentos científicos adquiridos.
Situações de prática de atividades físicas relacionando-as com as condições ambientais
favoráveis para prática, como por exemplo,
horário, condição climática, sombra ou exposição solar, alimentação anterior a prática,
necessidade de higiene após a prática etc.
Roda de conversa sobre a adequação das
atividades às condições ambientais e ao horário.
Pesquisa sobre as diferentes características
das atividades físicas e necessidades de reposição de nutrientes e hidratação relativas
a elas.
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• da adaptação e/ou escolha das atividades físicas em função dos melhores
horários e condições climáticas que potencializem o bem estar;
• da evolução do conhecimento e estabelecimento de relação entre atividade
física e alimentação saudável;
• das relações estabelecidas entre o programa pessoal e os hábitos alimentares e higiênicos para melhoria da qualidade de vida;
• da participação na elaboração e apresentação dos conhecimentos obtidos
para a comunidade escolar.

• Roda de conversa após a prática sobre a
adequação das atividades à alimentação,
antes e após o exercício, e às necessidades
de hidratação.
• Situações que favoreçam a percepção e a
análise das condições climáticas e a escolha
de atividades. Exemplo: atividades de muita
movimentação, de característica aeróbica,
em horários quentes de sol forte, associadas
à necessidade de proteção solar, hidratação.
Estabelecer comparações com horários
mais próximos ao nascer ou pôr do sol.
• Roda de conversa enfatizando a participação de cada aluno nas atividades com objetivo de qualidade de vida realizadas em
grupo, estimulando as falas sobre como se
percebem e as sensações frente à diversidade de práticas (de relaxamento e alongamento, fortalecimento, atenção e concentração, aeróbicos e anaeróbicos etc.).
• Organização de eventos para a comunidade
em que possam ser apresentados os conhecimentos pesquisados, refletidos e elaborados com relação à atividade física, hábitos
alimentares e higiênicos e qualidade de vida.
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43. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – BRINCADEIRAS E JOGOS – 8º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer, valorizar,
apreciar, respeitar
e desfrutar da pluralidade de manifestações de jogos
e brincadeiras do
Brasil e do mundo,
percebendo-as
como recurso valioso para a integração entre pessoas.
Relacionar a diversidade de manifestações da cultura
corporal de seu ambiente e de outros,
com o contexto em
que são produzidos
e valorizados.

• Pesquisa sobre práticas de jogos e brincadeiras e os diferentes contextos em que foram produzidas.
• Conceito de jogo e brincadeira.
• Identificação e comparação
das características do diferentes tipos de jogos e brincadeiras.
• Disponibilidade para vivenciar
de forma lúdica e criativa Jogos e brincadeiras regatando
e descobrindo valores no prazer de brincar.
• Escolha de um jogo ou brincadeira para desenvolvimento
dentro das possibilidades do
grupo.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o
que aprenderam e descobriram sobre a modalidade escolhida, assim como para escutar os colegas sobre o que descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Histórico e aspectos sociais
relacionados
aos jogos dramáticos.
• Conceito
de
Jogo e Brincadeira.
• Brincadeiras e
jogos da cultura
popular presentes no contexto
comunitário local e regional.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre a
origem histórica de determinados jogos e
brincadeiras e as variações existentes a depender da região ou do país (o professor
pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa inicial).
• Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de jogo e brincadeira e
dos argumentos que os sustentam, relacionado com a prática.
• Situações de prática do jogo ou brincadeira
escolhido, a partir de um contexto diferente,
com grande número de variações sobre o espaço, número de jogadores, variação de regras e material.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
• Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao
tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes e outras práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma ampliação de conhecimento capaz de minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, nível de satisfação/realização em participar etc.

• Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

• Participar de atividades competitivas
envolvendo jogos e
brincadeiras, colaborando
efetivamente na adaptação das regras e na
elaboração de estratégias a serem
utilizadas,
buscando encaminhar
os conflitos através
do
dialogo,

• Disponibilidade para definir regras nos jogos e brincadeiras
como ajuste e regulação dos
desafios da prática a diversidade de habilidades presentes no grupo.
• Participação em jogos e brincadeiras que evidenciem habilidades e dificuldades e sua relação com aspectos técnicos e
táticos presentes no jogo.
• Resolução de problemas táticos
e
estratégicos,

• Jogos cooperativos.
• Jogos competitivos.

• Roda de conversa que envolva a apresentação das práticas de jogo e brincadeira de outros contextos, explicitando sua importância
cultural.
• Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre porque praticar esse ou aquele
jogo e brincadeira, de forma a ampliar o interesse por novas práticas, e também argumentar sobre os contextos em que essas
práticas são produzidas e inferir sobre os
porquês de sua valorização.
• Situações em que os alunos possam fruir e
praticar as atividades pesquisadas de forma
ressignificada, favorecendo a verbalização
de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos,
mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes
no grupo e as características de seus integrantes favorecendo a participação e a inclusão de todos.
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
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• Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede adequandose ao contexto escolar nas diferentes
situações competitivas individuais e
coletivas;
• da evolução na capacidade de identificar e analisar suas habilidades, utilizando-as para contribuir com a aprendizagem dos outros;
• da evolução na elaboração das regras
que atendam ao desenvolvimento das
habilidades individuais e coletivas;

prescindindo da figura do árbitro.

comunicação e negociação de
atitudes de maneira adequada
com os parceiros ou eventuais
adversários.

• Organizar e fazer
uso das práticas de
jogos e brincadeiras como recurso
para integração entre as pessoas, valorizando-as como

• Valorização da integração entre meninos e meninas nas
práticas de jogos e brincadeiras desenvolvidas.
• Identificação de jogos e brincadeiras que promovem a integração entre meninos e meninas.

• Brincadeiras e
jogos da cultura
popular presentes no contexto
comunitário local e regional.

• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Situações práticas de jogos tradicionais com
regras estabelecidas pelos próprios alunos
com mediação do professor.
• Roda de conversa enfatizando a participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as falas sobre a adequação ou
não das regras pré-estabelecidas às habilidades do grupo.
• Situações de observação de modelos (colegas, gravação de jogos tradicionais da televisão, vídeos no Youtube etc.) em relação a aspectos técnicos e táticos, com o objetivo de
tornar a prática mais prazerosa, analisando
tanto as condições e ações que conduziram
ao êxito quanto àquelas onde o êxito não é
obtido.
• Situações de jogo em que se estabeleçam
momentos (pausa, tempo) para refletir (cada
equipe separadamente) sobre o que estão
fazendo, como estão agindo, que característica o jogo está adquirindo (construtiva, motivante, desmotivante, agressiva etc.) e o
que é necessário mudar para atingir o objetivo estabelecido pelo grupo.
• Roda de conversa após o jogo em que os alunos possam relatar o que perceberam da
atuação uns dos outros em situação de jogo,
enfatizando os aspectos técnicos relativos
aos fundamentos e os aspectos táticos relacionados às estratégias combinadas.
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do
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• da evolução na resolução de situações
problema e conflitos envolvendo os aspectos táticos, comunicação e negociação de atitudes entre jogadores da
mesma equipe e com adversários;
• sobre as propostas do aluno de alteração nas regras dos esportes e jogos,
explicitando objetivos e metas a serem
atingidas;
• sobre a evolução na capacidade de
identificar e analisar nos jogos elementos a serem modificados a fim de atingir os objetivos desejáveis;
• sobre a evolução na capacidade de
identificar e analisar em si e nos colegas as necessidades de evolução técnicas (gestos e fundamentos) relacionados à evolução da tática (estratégias
de ataque e defesa);
• sobre a relação que o aluno estabelece
entre características individuais, posições dos jogadores e os sistemas táticos;
• sobre a evolução coletiva na resolução
de conflitos a partir do diálogo, prescindindo da intervenção externa do árbitro
ou professor.

• Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos conhecimentos
para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa,

meios para ampliar
a convivência na diversidade e para redução do preconceito.

• Conceitos de: integração, discriminação e preconceito.
• Identificação e comparação
das características dos jogos e
brincadeiras que mais integram meninos e meninas.
• Disponibilidade para a prática
de alguns dos jogos e brincadeiras apontados pelo grupo
como mais integradores de
meninos e meninas.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência através das diferentes práticas.

• Brincadeiras e
jogos de matrizes indígena e
africana.
• Jogos cooperativos.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Roda de conversa, levantando os jogos e
brincadeiras que mais integram meninos e
meninas com estímulo para a argumentação.
Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, sobre os conceitos de integração, discriminação e preconceito e momento para
conversa sobre o entendimento dos alunos a
respeito do tema.
Processo de escolha de algumas dessas
brincadeiras e jogos levando em consideração as características identificadas e comparadas das práticas que favorecem a integração entre meninos e meninas.
Reflexão após a prática sobre os momentos
de integração, discriminação e preconceito,
quando houver, relacionado com os conceitos pesquisados.
Processo de escolha de um entre os jogos e
brincadeiras levantados pelo grupo como potencialmente favorável à integração entre
meninos e meninas, com elaboração de um
cronograma para desenvolvimento e aprofundamento, sugerindo adaptações a prática, de acordo com as características dos
grupos.
Vivência da prática escolhida com objetivos
de ampliação do repertório motor e gestual
dos alunos, considerando as diferenças individuais e as diferenças sexuais (mudanças
hormonais com aumento da força nos meninos, etc.).
Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de
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apresentando argumentos pertinentes
ao tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos onde identifica a discriminação
e o preconceito com relação a meninos
e meninas;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo
de pesquisa, da contribuição nos momentos de práticas, da contribuição
com propostas de adaptação de regras, espaços e materiais, ritmos que
viabilizem a participação de todos, e do
grau de satisfação que demonstra ao
participar.

sentimentos e dificuldades e favorecendo o
estabelecimento de metas individuais e coletivas.

44. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ESPORTES – 8º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas
da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer, valorizar, apreciar, respeitar e desfrutar
da pluralidade de
manifestações
esportivas do Brasil e do mundo,
percebendo-as
como recurso valioso para a integração entre pessoas. Relacionar
a diversidade de
manifestações da
cultura corporal
de seu ambiente
e de outros, com
o contexto em
que são produzidos e valorizados.

• Pesquisa na comunidade sobre práticas da cultura corporal relacionadas ao esporte
competitivo.

• Esporte
tivo.

• Conceito de: esporte educacional, esporte de participação e esporte de rendimento.

• Esporte Educacional, participação e
rendimento.

• Identificação e comparação
das características do esporte profissional (alto rendimento) e escolar (educacional).

• Diferença de Esporte de rendimento e escolar.

• Identificação dos elementos
técnicos ou técnico-táticos
individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas.

• Esporte de rede/
parede

• Escolha de um esporte para
aperfeiçoamento dentro das
possibilidades do grupo.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos,

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Competi-

• Esportes de invasão ou Territorial.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda de conversa com os alunos como forma
de identificar seus saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa em locais de prática esportiva competitiva na região (clubes, academias) e entrevista com atleta profissional ou amador e/ou
professores da área de Educação Física.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre os
temas em estudo (o professor pode fornecer
referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa inicial).
• Convite a um atleta profissional ou amador ou
ainda um professor da área de Educação Física à escola, para participar de uma
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao
tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes e outras
práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma
ampliação de conhecimento capaz de
minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, nível de satisfação/realização em participar etc.

técnicos) para obter eficiência e satisfação.

entrevista com roteiro elaborado a partir dos
interesses dos alunos.

• Pesquisa sobre práticas esportivas e os diferentes contextos em que foram produzidas.

• Registro (escrito, fotos, gravação de imagens
e sons) da entrevista como material de apoio
para comparar, refletir e discutir o esporte de
alto rendimento, o esporte educacional e o esporte de participação.

• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas
o que aprenderam e descobriram sobre a modalidade
escolhida, assim como para
escutar os colegas sobre o
que descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações
de sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após
as atividades.

• Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de esporte profissional (esporte de alto rendimento) e esporte escolar
(esporte educacional), esporte como lazer
(esporte de participação) e dos argumentos
que os sustentam.
• Situações de prática do esporte escolhido
com grande número de variações técnicas e
táticas, de sistema de jogo, sobre o espaço,
número de jogadores, variação de regras e
material para que os alunos observem e identifiquem tais elementos. Por exemplo: no basquete, ao formar as equipes, definir que cada
uma seja responsável por observar um elemento específico durante a realização da partida das outras equipes. Qual o sistema de defesa escolhido pela equipe A? Qual fundamento técnico a equipe B teve melhor desempenho? Qual sistema de ataque da equipe
C?A equipe D joga coletivamente ou a participação fica concentrada nos alunos mais habilidosos?
• Roda de conversa que envolva a apresentação das práticas da cultura corporal que não
são frequentes na mídia: esportes coletivos
ou individuais, característicos de outras regiões. Atividades com materiais diferenciados
como skate, patins, bicicleta. Adaptação de
esportes como hóquei na grama, tênis, golfe.
Esportes muito antigos ou contemporâneos.
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• Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre porque praticar essa ou aquela
modalidade esportiva, de forma a ampliar o
interesse por novas práticas, e também argumentar sobre os contextos em que essas práticas são produzidas e inferir sobre os porquês de sua valorização.
• Situações em que os alunos possam fruir e
praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a
diversidade de habilidades presentes no
grupo e as características de seus integrantes
favorecendo a participação e a inclusão de todos.
• Participar de atividades competitivas envolvendo
esportes, participando
efetivamente na adaptação das regras e
na elaboração de
estratégias a serem
utilizadas,
buscando encaminhar os conflitos através do diálogo,
prescindindo da figura do
árbitro.

• Participação em esportes
competitivos individuais e coletivos, adequando sua atuação ao contexto escolar
usando habilidades técnicotáticas básicas.
• Formulação e utilização de
estratégias para resolução
de problemas táticos e estratégicos, comunicação e negociação de atitudes de maneira adequada com os parceiros ou eventuais adversários.

• Esportes de invasão ou territorial.

• Roda de conversa com os alunos como forma
de identificar seus saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.

• Participação em esportes
que evidenciem habilidades
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede, adequandose ao contexto escolar nas diferentes
situações competitivas individuais e
coletivas;
• da evolução na capacidade de identificar e analisar suas habilidades, utilizando-as para contribuir com a aprendizagem dos outros;
• da evolução na elaboração das regras
que atendam ao desenvolvimento das
habilidades individuais e coletivas;
• da evolução na resolução de situações-problema e conflitos envolvendo
os aspectos táticos, comunicação e
negociação
de
atitudes
entre

e dificuldades e sua relação
com aspectos técnicos e táticos presentes no jogo, respeitando as regras.
• Análise da prática de esportes, identificando as estratégias de ataque e defesa.
• Disponibilidade para expressar, no grupo, suas ideias
quanto às estratégias de ataque e defesa, considerando
as características individuais
que compõem o grupo.
• Disponibilidade para comentar e debater as estratégias
criadas para o grupo ou em
grupo, após sua aplicação.
• Disponibilidade para experimentar diferentes papéis na
prática do esporte* e refletir
sobre os significados da vitória e da derrota presentes
nos esportes, relacionando
com as estratégias utilizadas, valorizando o trabalho
coletivo e o protagonismo.

• Situações práticas de esportes tradicionais
com regras estabelecidas por um código ou
regulamento oficial.
• Roda de conversa, enfatizando a participação
de cada aluno na atividade realizada, estimulando as falas sobre a adequação ou não das
regras pré-estabelecidas às habilidades do
grupo.
• Situações de análise e reflexão sobre índices
e recordes nos esportes individuais (atletismo: arremesso, saltos em extensão e altura, velocidade, resistência etc.) estabelecendo relação com índices e recordes na escola.
• Situações de observação de modelos (colegas, gravação de eventos esportivos da televisão, vídeos no Youtube etc.) em relação a aspectos técnicos e táticos, analisando tanto as
condições e ações que conduziram ao êxito
quanto àquelas onde o êxito não é obtido.
• Situações de jogo em que estabeleçam momentos (pausa, tempo) para refletir entre as
equipes sobre o que estão fazendo, como estão agindo, que característica o jogo está adquirindo (construtiva, motivante, desmotivante, agressiva etc.) e o que é necessário
mudar para atingir o desejável e permitir que
todos os alunos possam protagonizar um ou
outro momento da prática.
• Roda de conversa após o jogo em que os alunos possam relatar o que perceberam da atuação uns dos outros em situação de jogo, enfatizando o trabalho coletivo, os aspectos técnicos relativos aos fundamentos e os aspectos táticos relacionados às estratégias combinadas.
• Situações de análise do basquete e do vôlei
(por
serem
mais
complexos
e/ou
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•

•

•

•

•

jogadores da mesma equipe e com adversários;
sobre as propostas do aluno de alteração nas regras dos esportes e jogos,
explicitando objetivos e metas a serem atingidas;
sobre a evolução na capacidade de
identificar e analisar nos jogos elementos a serem modificados a fim de
atingir os objetivos desejáveis;
sobre a evolução na capacidade de
identificar e analisar em si e nos colegas as necessidades de evolução técnicas (gestos e fundamentos) relacionados à evolução da tática (estratégias de ataque e defesa);
sobre a relação que o aluno estabelece entre características individuais,
posições dos jogadores e os sistemas
táticos;
sobre a evolução coletiva na resolução
de conflitos a partir do diálogo, prescindindo da intervenção externa do árbitro ou professor.

desconhecidos quanto aos gestos e estratégias) destacando os principais fundamentos
envolvidos, bem como as estratégias de ataque e defesa básicas utilizadas.
• Criação de pequenos jogos de exercício2 que
favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento na modalidade. Exemplo: no basquete,
para trabalhar passe, drible, marcação e arremesso, pode-se propor o jogo 3x3 e uma
cesta. O destaque pode ser para as ações
como o corta-luz e as situações de falta de
ataque ou de defesa, nessa modalidade que
legisla com mais rigor, enfatizando o espaço
individual do jogador dentro do coletivo.
• Situações de vivência de jogos e esportes
com possibilidade de elaboração de estratégias de ataque e defesa, favorecendo a compreensão das diferentes funções de cada jogador e das características de cada posição
no sistema tático. Exemplo: em um jogo de futsal, alternar as posições dos jogadores para
que passem por todas (as posições) ao longo
da partida (goleiro, fixo, alas, pivô), refletir e
relacionar cada posição com as características de cada jogador naquela função, estimulando o protagonismo em todos os alunos
(principais ações, domínio de fundamentos,
tipo físico, aspectos emocionais etc.).
• Situações em que os alunos tenham que opinar sobre situações concretas vivenciadas
durante os jogos e esportes, estimulando que
reflitam sobre o grau de dificuldade encontrado durante a prática para diferentes jogadores dentro do mesmo grupo, favorecendo a
inclusão de todos a partir da alteração de algumas regras, tendo como referência o jogo
ou esporte original. Exemplo: a partir de
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dificuldades apresentadas na vivência do vôlei, dando sequência ao trabalho em miniquadras, pode-se trabalhar em quartetos em
que, em cada um dos espaços adaptados
para jogar, as regras sejam específicas ao desafio dos jogadores. Em todas as quadras, a
primeira recepção deve ser com manchete,
porém em cada quadra também há um jogador (menos habilidoso) que poderá segurar
uma vez a bola, desta forma poderá corrigir
uma recepção mal executada, uma vez que
usará do “privilégio” de poder segurá-la. Na
mesma variação, estimulando o aluno com
mais dificuldade a não segurar sempre, estabelece-se que um ponto marcado sem segurar vale mais.
• Observação:
É importante considerar que as variações entre as quadras permitirão incluir diferentes
alunos (menos habilidosos) como parte da estratégia de jogo, passando a ser uma vantagem ter esse aluno na equipe, invertendo a
lógica do esporte competitivo que exclui os
menos habilidosos. Da mesma forma, também é importante explicitar que estabelecer
diferentes patamares e metas para a evolução desses alunos dentro do grupo será uma
consequência dessa prática, uma vez que a
habilidade deverá evoluir progressivamente
impactando a alteração das regras.
• Situações em que os alunos expressem seus
sentimentos sobre situações concretas de vitória e derrota vivenciadas durante os jogos e
esportes, estimulando que reflitam sobre as
estratégias utilizadas
• Aprofundar o conhecimento sobre
os
limites
e

• Participação em modalidades esportivas individuais e
coletivas, adotando uma

Observação registro e análise:
• da qualidade da pesquisa sobre o
tema proposto (adequação ao tema,

• Avaliação Postural.
• Vícios Posturais
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possibilidades do
próprio corpo em
práticas esportivas, relacionar o
desenvolvimento
das capacidades
físicas e habilidades motoras envolvidas com o conhecimento científico básico sobre
treinamento e fisiologia do exercício, de forma a
poder controlar
as práticas esportivas com autonomia e valorizá-las
como
recurso
para melhoria de
suas aptidões físicas.

atitude de pesquisa pessoal
a respeito dos limites e possibilidades do próprio corpo.

• Classificação entre
certo e errado, nas
atividades realizadas no dia-a-dia.
• Escoliose, lordose
e cifose.

• Conhecimento sobre testes
de avaliação de capacidades
físicas.

• Teste de Resistência.

• Conhecimento dos princípios
básicos do treinamento e da
fisiologia do exercício incluindo os conceitos de volume
e intensidade.

• Princípios Básicos
da fisiologia do
exercício.

• Disponibilidade para controlar as atividades corporais relativas às práticas esportivas
com autonomia.
• Valorização do conhecimento
para a melhoria e manutenção de suas aptidões físicas.

• Efeitos que a atividade física exerce
sobre o organismo
e a saúde

• Disponibilidade para aplicar
os conceitos relacionados à
repetição e à qualidade do
movimento na aprendizagem
do gesto esportivo.

• Lesões: Tipos de
lesões; contusões,
torções, fraturas,
outros tratamentos.

• Roda de conversa com os alunos como forma
de identificar seus saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre testes de avaliação física (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial).
• Situações em que os alunos possam avaliar
seus limites e possibilidades entendendo
essa avaliação como um diagnóstico da situação atual. Exemplo: avaliação em um teste
de resistência.
• Confecção de uma ficha de acompanhamento
da evolução das capacidades e/ou habilidades que serão trabalhadas.
• Situações de prática de atividades relacionadas às capacidades/habilidades que serão
trabalhadas.
• Rodas de conversa sobre a adequação das
atividades aos objetivos propostos.
• Atividade prática dos esportes escolhidos pelos alunos, com mediação do professor, para
atingir determinados objetivos e metas no semestre.
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•
•
•

•
•
•

•

qualidade/fidedignidade das fontes
pesquisadas, número de fontes pesquisadas, etc);
da relação entre a avaliação inicial
(testes como meio de diagnóstico) e
as atividades para o desenvolvimento;
do trabalho com as fichas de acompanhamento do processo, verificando a
organização e a continuidade;
de como o aluno participa e se envolve
nas atividades, em direção aos seus
objetivos – com maior ou menor autonomia;
da autonomia do aluno na elaboração
e execução dos programas pessoais;
da evolução da consciência corporal
na correção de gestos e posturas;
das relações estabelecidas entre o
programa pessoal e as capacidades físicas e/ou habilidades motoras a serem desenvolvidas;
sobre as fichas, verificando a evolução
da aprendizagem e o estabelecimento
de novas metas.

• Situações que favoreçam a percepção e a
análise de gestos automatizados e aspectos
posturais com objetivo de favorecer a melhoria da eficiência, satisfação e bem-estar.
Exemplo: situações de análise de um gesto
em que o posicionamento do corpo não contribua com a eficiência do movimento, ou
seja, prejudicial à saúde, favorecendo lesões.
• Roda de conversa enfatizando a participação
de cada aluno na atividade realizada, estimulando as falas sobre como se percebem na
atividade e a participação do grupo.
• Situações para refletir sobre a prática, envolvendo as habilidades, gestos específicos e capacidades físicas em relação aos objetivos e
metas pessoais, considerando o envolvimento e a persistência.
• Elaboração de uma ficha individual com os aspectos determinantes na evolução do jogo levantados individualmente ou em pequenos
grupos. Exemplo:
• no basquete – evolução dos gestos automatizados:
• drible – na situação de jogo, favorecendo o
desenvolvimento da tática;
• arremesso– número de acertos em situação
de jogo, relacionado aos posicionamentos táticos de ataque e rebote.
• no vôlei – evolução no domínio dos fundamentos:
• manchete – recepção e continuidade da bola
em jogo;
• toque – número de acertos em situação de
jogo e continuidade na estratégia de ataque;
• saque – número de acertos direcionados intencionalmente a diferentes pontos da quadra adversária.
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• Prática de jogos e jogos de exercício que utilizem as habilidades presentes nas fichas, relacionando o volume de prática (número de
repetições) com a aprendizagem e aperfeiçoamento das habilidades motoras e das capacidades físicas.
• Elaboração, por parte do aluno, porém mediada pelo professor, de pequenas rotinas de
exercício, considerando as capacidades físicas.
• Organizar e fazer
uso das práticas
dos
esportes
como
recurso
para integração
entre as pessoas,
valorizando-as
como meios para
ampliar a convivência na diversidade e para reduzir o preconceito.

• Valorização da integração entre meninos e meninas nas
práticas esportivas desenvolvidas.
• Conceitos de: integração, discriminação e preconceito.

• Os impactos dos
padrões de beleza
na estética e sua
influência nas práticas físicas.

• Identificação de modalidades esportivas que promovam a integração de meninos
e meninas.
• Identificação e comparação
das características dos esportes que mais integram
meninos e meninas.
• Escolha de um esporte para
aperfeiçoamento
considerando as características do
grupo.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos,
técnicos) para obter eficiência e satisfação.
• Disponibilidade para conhecer a relação existente entre
alimentação, hidratação e
atividades físicas para a

• Esportes de invasão ou Territorial.
(futebol,
futsal,
basquetebol, handebol, tapembol,
corfebol, tchoukball, rugby, rugbysevens, hóquei sobre a grama, frisbee, netball dentre
outros).

• Condicionamento
Físico:
Metabolismo,

• Roda de conversa com os alunos como forma
de identificar seus saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Roda de conversa levantando os jogos e atividades que mais integram meninos e meninas
com estímulo para a argumentação.
• Processo de escolha de algumas dessas atividades e jogos com reflexão após a prática sobre os resultados relativos à integração de
meninos e meninas.
• Roda de conversa abordando esportes já praticados pelo grupo que tenham potencial para
integrar meninos e meninas com estímulo
para que falem sobre seus sentimentos em
relação a essas práticas.
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Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos conhecimentos
para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao
tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos, sendo possível identificar a discriminação e o preconceito com relação a meninos e meninas;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo de pesquisa, da contribuição
nos momentos de práticas, da contribuição com propostas de adaptação
de regras, espaços e materiais, ritmos
que viabilizem a participação de todos, e do grau de satisfação que demonstra ao participar.

promoção da saúde e qualidade de vida.

condicionamento e
frequência cardíaca.
• Alimentação Saudável: Distúrbios
alimentares; anorexia nervosa, e
compulsão alimentar.
• Atividade Física e
Saúde: Hipertensão, diabetes e colesterol.

• Disponibilidade para conhecer e praticar alguns desses
esportes.
• Disponibilidade para falar,
ouvir, debater e refletir com
os colegas sobre a diversidade e a convivência por
meio das diferentes práticas.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações
de sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após
as atividades.

• Esporte de invasão.

• Processo de escolha de uma entre as modalidades esportivas levantadas pelo grupo como
potencialmente favorável à integração entre
meninos e meninas, elaboração de um cronograma para desenvolvimento e aprofundamento.
• Roda de conversa após as práticas para avaliar a vivência no que se refere à integração
de meninos e meninas, bem como para discutir quaisquer atitudes discriminatórias que
eventualmente venham a acontecer durante
as atividades.
• Vivência da modalidade escolhida com objetivos de ampliação do repertório motor e gestual dos alunos, considerando as diferenças
individuais e as diferenças sexuais (mudanças hormonais com aumento da força nos meninos, etc).
• Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades e favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
• Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades, favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
• Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de identificá-los no contexto em que vivem, dentro e
fora da escola.
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45. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GINÁSTICA – 8º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Conhecer, valorizar,
apreciar, respeitar
e desfrutar da pluralidade de manifestações da ginástica do Brasil e do
mundo,
percebendo-as como recurso valioso para a
integração
entre
pessoas. Relacionar a diversidade
de manifestações
da cultura corporal
de seu ambiente e
de outros, com o
contexto em que
são produzidos e
valorizados.

• Pesquisa na comunidade sobre práticas ginásticas relacionadas ao esporte competitivo.
• Pesquisa sobre práticas de ginásticas e os diferentes contextos em que foram produzidas.
• Identificação das diferenças e
semelhanças entre os diferentes tipos de ginástica e discussão de como a prática de cada
uma dessas manifestações
pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo.
• Disponibilidade para conhecer
práticas diferenciadas, percebendo-as como ampliação das
possibilidades para os momentos de lazer.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o
que aprenderam e descobriram sobre a modalidade escolhida, assim como para escutar os colegas sobre o que descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.

• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa em locais de prática de ginásticas
competitivas na região (clubes, academias)
e entrevista com atleta profissional ou amador e/ou professores da área de Educação
Física.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre as
características das ginásticas e seu potencial para desenvolver a qualidade de vida (o
professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa inicial).
• Convite a um atleta profissional ou amador
ou ainda um professor da área de Educação
Física à escola, para participar de uma

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• História da Ginástica: método
sueco, francês,
calistênico e ginástico e ginástica na atualidade.
• Ginástica
de
Competição.
• Dimensões da
Ginástica: Competição,
demonstração e
relacionada à
saúde.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
• Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa apresentando argumentos pertinentes ao tema
proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes e outras práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma ampliação de conhecimento capaz de minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, nível de satisfação/realização em participar etc.

• Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

•

•

•

•
•

•

•

entrevista com roteiro elaborado a partir dos
interesses dos alunos.
Registro (escrito, fotos, gravação de imagens
e sons) da entrevista como material de apoio
para comparar, refletir e discutir o esporte
de alto rendimento, o esporte educacional e
o esporte de participação.
Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de esporte profissional
(esporte de alto rendimento) e esporte escolar (esporte educacional), esporte como lazer (esporte de participação) e dos argumentos que os sustentam.
Situações de prática da ginástica escolhida
com grande número de variações sobre o espaço, número de jogadores, variação de regras e material.
Roda de conversa que envolva a apresentação das práticas de ginástica que não são
frequentes na mídia.
Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre porque praticar essa ou aquela
modalidade ginástica, de forma a ampliar o
interesse por novas práticas e também argumentar sobre os contextos em que essas
práticas são produzidas e inferir sobre os
porquês de sua valorização.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos,
mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes
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• Perceber as possibilidades de desenvolvimento das capacidades físicas e
habilidades motoras nas ginásticas,
considerando seus
próprios limites e
possibilidades, de
forma a poder estabelecer metas com
maior autonomia,
valorizando o conhecimento para o
desenvolvimento
pessoal.

• Experimentação e fruição em
atividades ginásticas competitivas individuais e coletivas,
identificando as exigências
corporais e adequando sua
atuação ao contexto escolar.
• Participação em diferentes
manifestações ginásticas evidenciando as capacidades físicas e habilidades motoras envolvidas.
• Disponibilidade para refletir
sobre o próprio desempenho e
dos demais.
• Criação, adaptação e participação em atividades ginásticas, individuais e coletivas, enfatizando diferentes capacidades e habilidades.
• Disponibilidade para definir
metas pessoais como forma
de ajustar e regular os desafios da prática.
• Adequação da prática de ginásticas coletivas ao grupo, favorecendo a participação de
todos e considerando a diversidade de capacidades físicas
e habilidades motoras presentes no grupo.
• Disponibilidade para refletir
sobre os efeitos e benefícios
das diferentes práticas, relacionando suas características
pessoais e necessidades às

• Ginástica
de
conscientização
corporal.
• Ginástica Aeróbica: Sequências coreográficas e modalidades.

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Situações de vivência de diferentes manifestações ginásticas (ginástica para condicionamento físico, circuitos aeróbicos, circuitos
com trabalho de força, ginástica artística, circense etc.), evidenciando as capacidades físicas e habilidades motoras envolvidas.
Roda de conversa sobre facilidades e dificuldades com relação aos movimentos ginásticos, envolvendo diferentes habilidades e capacidades.
Situações de observação de modelos (vídeos
de olimpíadas, apresentações de circo, competições de ginástica de academia, ginásticas orientais etc.), ampliando a visão sobre
possibilidades dentro desse universo gestual [Vídeo sobre essas práticas podem ser
facilmente encontrados no www.youtube.com].
Situações de criação, adaptação/recriação a
realidade da escola e participação em atividades ginásticas, partindo dos modelos
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas diferentes práticas da cultura corporal; se
atua ativamente, consegue participar
das atividades com o grupo, nível de
satisfação em colaborar, envolve-se
com as propostas, etc.;
• da evolução na capacidade de comparar e identificar suas habilidades e dificuldades durante a prática e estabelecer metas;
• das propostas do aluno na construção
coletiva;
• da evolução do aluno com relação à
percepção da diversidade e adequação
das práticas ao grupo;
• da compreensão dos conceitos de capacidades físicas e habilidades motoras relacionados às manifestações ginásticas desenvolvidas;
• da evolução da capacidade de registrar
o desenvolvimento nas fichas, analisando o trabalho realizado.

capacidades e habilidades envolvidas.
•
•

•
•

•

• Organizar e fazer
uso das práticas de
ginástica como recurso para integração entre as pessoas, valorizandoas como meios
para ampliar a convivência na diversidade e para reduzir
o preconceito.

• Valorização da integração entre meninos e meninas nas
práticas de ginástica desenvolvidas.
• Identificação de modalidades
de ginástica que promovem a
integração entre meninos e
meninas.
• Conceitos de: integração, discriminação e preconceito.
• Identificação e comparação
das características das ginásticas que mais integram meninos e meninas.
• Disponibilidade para a prática
de algumas das modalidades

• Calistenia.
• Ginástica Localizada.
• Ginástica para
todos.

•
•

•
•
•
•

observados e relacionados às habilidades e
capacidades que desenvolvem.
Construção de instrumentos (fichas de controle) apontando metas pessoais e desafios
a serem alcançados.
Eleição de uma das práticas para uma construção coletiva (uma apresentação de circo,
uma coreografia ginástica etc.), considerando a diversidade de capacidades físicas e
habilidades motoras presentes no grupo.
Observação:
Nessa proposta, trata-se de oferecer oportunidades para que os alunos possam se inserir no trabalho coletivo a partir das suas capacidades e habilidades. No entanto, essas
escolhas são fruto de uma auto avaliação e
reflexão permanente sobre como evoluir e lidar positivamente com as dificuldades.
Roda de conversa enfatizando como os alunos perceberam os efeitos das diferentes
práticas, relacionando suas características
pessoais e necessidades às capacidades físicas e habilidades motoras trabalhadas.
Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
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Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos conhecimentos
para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao tema
proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos, sendo possível identificar a discriminação e o preconceito com relação a meninos e meninas;

•

•

•
•

•

apontadas pelo grupo como
mais integradoras de meninos
e meninas.
Escolha de uma modalidade
de ginástica para aperfeiçoamento, considerando as características do grupo.
Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
Disponibilidade para conhecer
e praticar algumas das modalidades de ginásticas.
Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência através das diferentes práticas.
Ampliação do repertório motor
e valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.

• Roda de conversa levantando as práticas de
ginásticas que mais integram meninos e meninas com estímulo para a argumentação.
• Processo de escolha de algumas dessas ginásticas com reflexão após a prática sobre
os resultados relativos à integração de meninos e meninas.
• Roda de conversa abordando tipos de ginásticas já praticadas pelo grupo que tenham
potencial para integrar meninos e meninas,
com estímulo para que falem sobre seus
sentimentos com relação a essas práticas.
• Processo de escolha de uma entre as modalidades de ginásticas levantadas pelo grupo
como potencialmente favorável à integração
entre meninos e meninas, elaboração de um
cronograma para desenvolvimento e aprofundamento.
• Roda de conversa após as práticas para avaliar a vivência no que se refere à integração
de meninos e meninas, bem como para discutir quaisquer atitudes discriminatórias que
eventualmente venham a acontecer durante
as atividades.
• Vivência da modalidade escolhida com objetivos de ampliação do repertório motor e gestual dos alunos, considerando as diferenças
individuais e as diferenças sexuais (mudanças hormonais com aumento da força nos
meninos, etc.).
• Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades e favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
• Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de
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• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo
de pesquisa, da contribuição nos momentos de práticas, da contribuição
com propostas de adaptação de regras, espaços e materiais, ritmos que
viabilizem a participação de todos, e do
grau de satisfação que demonstra ao
participar.

identificá-los no contexto em que os alunos
vivem, dentro e fora da escola.
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46. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – DANÇAS – 8º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer, valorizar,
apreciar, respeitar
e desfrutar da pluralidade de manifestações de dança
do Brasil e do
mundo,
percebendo-a como recurso valioso para a
integração
entre
pessoas. Relacionar a diversidade
de manifestações
da cultura corporal
de seu ambiente e
de outros, com o
contexto em que
são produzidos e
valorizados.

• Pesquisa na comunidade sobre práticas de dança.
• Análise das características (ritmos, gestos, coreografias e
músicas) das danças escolhidas para o período, bem como
suas transformações históricas e os grupos de origem.
• Escolha de uma dança para
aperfeiçoamento dentro das
possibilidades do grupo.
• Pesquisa, experimentação,
fruição e recriação de práticas
de dança para valorização dos
diferentes contextos em que
foram produzidas.
• Disponibilidade para conhecer
práticas diferenciadas percebendo-as como ampliação das
possibilidades para os momentos de lazer.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o
que aprenderam e descobriram sobre a modalidade escolhida, assim como para escutar os colegas sobre o que descobriram e aprenderam.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• História da Danças: semelhanças e diferenças
entre
danças
populares, danças
teatrais/eruditas e
de massa.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Pesquisa em locais de prática de dança competitiva na região (clubes, academias) e entrevista com atleta profissional ou amador
e/ou professores da área de Educação Física.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre as
características das danças escolhidas para o
período, bem como suas origens e transformações históricas (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como
subsídio para a pesquisa inicial).
• Convite a um atleta profissional ou amador
ou ainda um profissional da área de Educação Física à escola, para participar de uma
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novos trazidos
para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao tema
proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes e outras práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma ampliação de conhecimento capaz de minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, nível de satisfação/realização em participar etc.

• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

•

•

•

•
•

•

•

entrevista com roteiro elaborado a partir dos
interesses dos alunos.
Registro (escrito, fotos, gravação de imagens
e sons) da entrevista como material de apoio
para comparar, refletir e discutir o esporte
de alto rendimento, o esporte educacional e
o esporte de participação.
Roda de conversa que envolva a apresentação das características das danças escolhidas para o período, bem como suas origens
e transformações históricas e dos argumentos que os sustentam.
Situações de prática da dança escolhidas
com grande número de variações sobre o espaço, número de participantes, variação de
movimentos e material.
Roda de conversa que envolva a apresentação das práticas de dança que não são frequentes na mídia.
Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre porque praticar esse ou aquele
tipo de dança, de forma a ampliar o interesse por novas práticas, e também argumentar sobre os contextos em que essas
práticas são produzidas e inferir sobre os
porquês de sua valorização.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando os principais movimentos e dificuldades encontradas, indicando possíveis
adaptações para a vivência na escola. Os
alunos, mediados pelo professor, deverão
considerar a diversidade de habilidades presentes no grupo e as características de seus
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• Perceber as possibilidades de desenvolvimento das capacidades físicas e
habilidades motoras nas atividades
rítmicas e danças,
considerando seus
próprios limites e
possibilidades, de
forma a poder estabelecer metas com
maior autonomia,
valorizando o conhecimento para
desenvolvimento
pessoal.

• Planejamento e utilização de
estratégias para se apropriar
dos elementos constitutivos
(ritmo, espaço, gestos) das
danças.
• Pesquisa de diferentes manifestações de atividades rítmicas e danças, identificando as
capacidades físicas e habilidades motoras envolvidas.
• Participação em diferentes
manifestações de atividades
rítmicas e danças, evidenciando as capacidades físicas e
habilidades motoras envolvidas.

• Diferentes tipos
de danças.

•
•

•
•
•
•
•

• Disponibilidade para refletir
sobre o próprio desempenho e
dos demais.
• Criação, adaptação e participação em atividades rítmicas
e danças, individuais e coletivas, enfatizando diferentes capacidades e habilidades.
• Disponibilidade para definir
metas pessoais como forma
de ajustar e regular os desafios da prática.
• Adequação da prática das atividades rítmicas e danças ao
grupo, favorecendo a participação de todos e considerando a diversidade de capacidades físicas e habilidades
motoras presentes no grupo.

•
•

•

•
•

integrantes, favorecendo a participação e a
inclusão de todos.
Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Situações de vivência de diferentes manifestações rítmicas e danças (frevo, maracatu,
samba, hip hop, street, jazz, dança de salão,
percussão corporal etc.), evidenciando as
capacidades físicas e habilidades motoras
envolvidas.
Roda de conversa sobre facilidades e dificuldades com relação às danças envolvendo diferentes habilidades e capacidades.
Situações de observação de modelos, ou
seja, de bons praticantes dos diferentes estilos, ampliando a visão sobre possibilidades
dentro de um universo gestual.
Situações de criação, adaptação e participação em atividades rítmicas, partindo dos modelos observados e relacionando às habilidades e capacidades que desenvolvem pela
prática.
Construção de instrumentos (fichas de controle) apontando metas pessoais e desafios
a serem alcançados.
Eleição de uma das práticas para uma construção coletiva (uma apresentação de

627

Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede nas diferentes situações de práticas da cultura
corporal (se atua ativamente, consegue participar das atividades com o
grupo, nível de satisfação em colaborar, envolve-se com as propostas etc.);
• da evolução na capacidade de comparar e identificar suas habilidades e dificuldades durante a prática;
• das propostas do aluno na construção
coletiva;
• da evolução do aluno com relação à
percepção da diversidade presente na
sua sala e adequação das práticas ao
grupo;
• da compreensão dos conceitos de capacidades físicas e habilidades motoras relacionadas às manifestações rítmicas;
• da capacidade de identificar suas dificuldades e estabelecer metas;
• da evolução da capacidade de registrar
a evolução nas fichas, analisando o trabalho realizado.

• Disponibilidade para refletir
sobre os efeitos e benefícios
das diferentes práticas, relacionando suas características
pessoais e necessidades às
capacidades e habilidades envolvidas.

• Organizar e fazer
uso das práticas de
dança como recurso para integração entre as pessoas, valorizandoas como meios
para ampliar a convivência na diversidade e para reduzir
o preconceito.

• Valorização da integração entre meninos e meninas nas
práticas de dança desenvolvidas.
• Identificação de atividades rítmicas que promovem a integração entre meninos e meninas.
• Conceitos de: integração, discriminação e preconceito.
• Identificação de atividades rítmicas que promovem a integração de meninos e meninas.
• Identificação e comparação
das características das atividades rítmicas que mais integram meninos e meninas.
• Disponibilidade para a prática
de alguma das danças apontadas pelo grupo como mais

• Danças do ciclo
festivo do Acre.

percussão corporal, uma coreografia, uma
dramatização musical etc.), considerando a
diversidade de capacidades físicas e habilidades motoras presentes no grupo.
Observação:
• Nessa proposta, trata-se de oferecer oportunidades para que os alunos possam se inserir no trabalho coletivo a partir das suas capacidades e habilidades. No entanto, essas
escolhas são fruto de uma auto avaliação e
reflexão permanente sobre como evoluir e lidar positivamente com as dificuldades.
• Roda de conversa enfatizando como os alunos perceberam os efeitos das diferentes
práticas, relacionando suas características
pessoais e necessidades às capacidades físicas e habilidades motoras trabalhadas.
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Roda de conversa levantando as atividades
rítmicas que mais integram meninos e meninas com estímulo para a argumentação.
• Processo de escolha de algumas dessas atividades com reflexão após a prática sobre os
resultados relativos à integração de meninos
e meninas.
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Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao tema
proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos onde identifica a discriminação
e o preconceito com relação a meninos
e meninas;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo
de pesquisa, da contribuição nos momentos de práticas, da contribuição
com propostas de adaptação de regras, espaços e materiais, ritmos que
viabilizem a participação de todos, e do

integradores de meninos e
meninas.
• Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças e
demais práticas corporais e
propor alternativas para sua
superação.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência através das diferentes práticas.
• Pesquisa sobre danças e práticas rítmicas que favoreçam a
participação de todos.
• Disponibilidade para conhecer
e praticar algumas dessas
danças e atividades rítmicas.
• Ampliação do repertório motor
e valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.

• Roda de conversa abordando tipos de dança
já praticados pelo grupo que tenham potencial para integrar meninos e meninas, com
estímulo para que falem sobre seus sentimentos com relação a essas práticas.
• Processo de escolha de uma entre as danças levantadas pelo grupo como potencialmente favorável à integração entre meninos
e meninas, elaboração de um cronograma
para desenvolvimento e aprofundamento.
• Roda de conversa após as práticas para avaliar a vivência no que se refere à integração
de meninos e meninas, bem como para discutir quaisquer atitudes discriminatórias que
eventualmente venham a acontecer durante
as atividades.
• Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades e favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
• Pesquisa entre os alunos, na comunidade,
em vídeos, na internet (Google, Youtube etc.)
sobre danças que possam ser praticadas por
todo o grupo.
• Situação de demonstração, a partir de convite a um praticante da dança eleita pelo
grupo, para facilitar a aprendizagem.
• Vivência da dança escolhida com objetivos
de ampliação do repertório motor e gestual
dos alunos, considerando as diferenças individuais e as diferenças sexuais.
• Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades e favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
• Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração,
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grau de satisfação que demonstra ao
participar.

discriminação e preconceito, com o objetivo
de identificá-los no contexto em que vivem,
dentro e fora da escola.
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47. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – LUTAS – 8º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer, valorizar, apreciar, respeitar e desfrutar
da pluralidade de
manifestações de
luta do Brasil e do
mundo,
percebendo-as como recurso valioso para
a integração entre
pessoas. Relacionar a diversidade
de manifestações
da cultura corporal
de seu ambiente e
de outros, com o
contexto em que
são produzidos e
valorizados.

• Pesquisa na comunidade sobre práticas de luta relacionadas ao esporte competitivo.
• Pesquisa sobre práticas de
luta e os diferentes contextos
em que foram produzidas.
• Discutir as transformações
históricas, o processo de esportivização e a midiatização
de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.
• Disponibilidade para conhecer práticas de luta diferenciadas, percebendo-as como
ampliação das possibilidades
para os momentos de lazer.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o
que aprenderam e descobriram sobre a modalidade escolhida, assim como para escutar os colegas sobre o que
descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Contextualização
histórica das lutas.

• Transformações
históricas das lutas mundiais.
• Esportivização e
midiatização das
lutas.
• O que é luta?
• Especificidades e
generalidades das
modalidades de
lutas: capacidades
físicas, regras, golpes, fundamentos
e características.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa em locais de prática de lutas competitivas na região (clubes, academias) e
entrevista com atleta profissional ou amador e/ou professor da área de Educação Física.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo
professor, em livros, revistas e internet sobre a esportivização da luta, por exemplo, a
esportivização da capoeira e de que forma
isso compromete a cultura original (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa
inicial).
• Convite a um atleta profissional ou amador
ou ainda um professor da área de Educação Física à escola, para participar de uma
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao
tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes e outras
práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma
ampliação de conhecimento capaz de
minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, nível de satisfação/realização em participar etc.

• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

•

•

•

•
•

•

•

entrevista com roteiro elaborado a partir
dos interesses dos alunos.
Registro (escrito, fotos, gravação de imagens e sons) da entrevista como material
de apoio para comparar, refletir e discutir o
esporte de alto rendimento, o esporte educacional e o esporte de participação.
Roda de conversa que envolva a apresentação dos processos de esportivização da
luta, como exemplo a capoeira, e as consequências para a cultura de origem.
Situações de prática da luta escolhidas
com grande número de variações sobre o
espaço, participantes, variação de regras e
material.
Roda de conversa que envolva a apresentação das práticas de luta que não são frequentes na mídia.
Processo de apresentação, argumentação
e votação. Os alunos deverão defender
suas ideias sobre porque praticar essa ou
aquela luta, de forma a ampliar o interesse
por novas práticas, e também argumentar
sobre os contextos em que essas práticas
são produzidas e inferir sobre os porquês
de sua valorização.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas,
favorecendo a verbalização de opiniões e
sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham que manifestar opiniões sobre a atividade, identificando as principais regras e
dificuldades encontradas, indicando possíveis adaptações para a vivência na. Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes no grupo e as características de
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• Organizar e fazer
uso das práticas de
luta como recurso
para integração entre as pessoas, valorizando-as como
meios para ampliar
a convivência na diversidade e para reduzir o preconceito.

• Valorização da integração entre meninos e meninas nas
práticas de lutas desenvolvidas.
• Identificação de lutas que
promovem a integração entre
meninos e meninas.
• Conceitos de: integração, discriminação e preconceito.
• Identificação de modalidades
de lutas que promovem a integração de meninos e meninas.
• Identificação e comparação
das características das lutas
que mais integram meninos e
meninas.
• Disponibilidade para a prática
de algumas lutas apontadas
pelo grupo como mais integradoras de meninos e meninas.
• Escolha de uma luta para
aperfeiçoamento,
considerando as características do
grupo.
• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência por meio das diferentes práticas.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.

• Lutas
Mundiais
enfatizando o lúdico.
•
• Luta: Lesões e primeiros socorros.
• Luta: os Benefícios
e malefícios para a
saúde.
• Especificidades e
generalidades das
modalidades de
luta.

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

seus integrantes favorecendo a participação e a inclusão de todos.
Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Roda de conversa levantando as práticas
de lutas que mais integram meninos e meninas com estímulo para a argumentação.
Processo de escolha de algumas dessas
atividades e jogos com reflexão após a prática sobre os resultados relativos à integração de meninos e meninas.
Roda de conversa abordando lutas já praticadas pelo grupo que tenham potencial
para integrar meninos e meninas, com estímulo para que falem sobre seus sentimentos com relação a essas práticas.
Processo de escolha de uma entre as modalidades de luta levantadas pelo grupo
como potencialmente favorável à integração entre meninos e meninas, elaboração
de um cronograma para desenvolvimento e
aprofundamento.
Roda de conversa após as práticas para
avaliar a vivência no que se refere à integração de meninos e meninas, bem como para
discutir quaisquer atitudes discriminatórias
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Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos conhecimentos
para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao
tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos onde identifica a discriminação
e o preconceito com relação a meninos
e meninas;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo
de pesquisa, da contribuição nos momentos de práticas, da contribuição
com propostas de adaptação de regras, espaços e materiais, ritmos que
viabilizem a participação de todos, e
do grau de satisfação que demonstra
ao participar.

•

•

•

•
•

•

• Perceber as possibilidades de desenvolvimento das capacidades físicas e
habilidades motoras nas lutas, considerando seus próprios limites e possibilidades,
de

• Identificação das diferentes
manifestações de lutas, reconhecendo as capacidades físicas e habilidades motoras
envolvidas e as características culturais de sua criação e
prática.
• Participação em diferentes
manifestações de lutas,

• Especificidades e
generalidades de
lutas: capacidades
físicas, regras golpes, fundamentos
e características.
• Diferentes modalidades de lutas,

•
•

que eventualmente venham a acontecer
durante as atividades.
Vivência da modalidade escolhida com objetivos de ampliação do repertório motor e
gestual dos alunos, considerando as diferenças individuais e as diferenças sexuais
(mudanças hormonais com aumento da
força nos meninos, etc.).
Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades e favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
Pesquisa entre os alunos, na comunidade,
em vídeos, na internet (Google, Youtube
etc.), de lutas que possam ser praticadas
por todo o grupo.
Situação de demonstração, a partir de convite a um praticante de uma luta eleita pelo
grupo, para facilitar a aprendizagem.
Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades, favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de
identificá-los no contexto em que vivem,
dentro e fora da escola.
Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
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Observação, registro e análise:
• da qualidade das pesquisas e do reconhecimento de adaptações necessárias para as vivências na escola;
• da evolução na capacidade de identificar as capacidades físicas e habilidades motoras presentes nas lutas;

forma a poder estabelecer metas com
maior autonomia,
valorizando o conhecimento para
desenvolvimento
pessoal.

•

•
•

•

adaptando-as às condições
do grupo, materiais e espaços, garantindo a segurança e
a integridade física dos participantes.
Participação das vivências
adaptadas das lutas, evidenciando as capacidades físicas
e habilidades motoras envolvidas.
Disponibilidade para refletir
sobre o próprio desempenho
e dos demais.
Disponibilidade para definir
metas pessoais como forma
de ajustar e regular os desafios da prática.
Disponibilidade para refletir
sobre os efeitos e benefícios
das diferentes práticas, relacionando suas características
pessoais e necessidades às
capacidades e habilidades
envolvidas.

semelhanças e diferenças
entre
elas.
• Diferenças entre
lutas e brigas reconhecendo a luta
como prática corporal organizada.

• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Situações de pesquisa sobre diferentes manifestações de lutas, identificando as capacidades físicas e habilidades motoras envolvidas e as características culturais de
sua criação e prática. Exemplo: uma matéria de jornal que aborde a relação do praticante de uma determinada luta com uma
capacidade específica poderá representar
uma atividade detonadora para pesquisa
da identificação em outras lutas.
• Situações de observação de modelos (colegas, gravação de eventos esportivos da televisão, vídeos no Youtube etc.) no que diz
respeito a aspectos das características dos
praticantes (físicas, mentais, emocionais,
culturais e de gênero).
• Processo de eleição das atividades e elaboração de um cronograma de vivências pelo
grupo, considerando a diversidade de capacidades físicas e habilidades motoras presentes no grupo.
Observação:
• Nessa proposta, trata-se de oferecer oportunidades para que os alunos possam se inserir no trabalho coletivo a partir das suas
capacidades e habilidades. No entanto, essas escolhas são fruto de uma auto avaliação e reflexão permanente sobre como evoluir e lidar positivamente com as dificuldades, bem como atender a critérios de segurança que garantam a integridade física
dos praticantes.
• Situações de análise das manifestações de
lutas escolhidas, destacando os principais
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• da evolução na capacidade de avaliar
suas habilidades e capacidades para
estabelecer metas pessoais;
• da evolução na capacidade de identificar e analisar capacidades e habilidades presentes em determinada prática, utilizando-as para contribuir com
a adaptação da atividade de forma a
favorecer a evolução da aprendizagem
do grupo;
• da evolução do aluno na participação
das escolhas do grupo e na adequação
ao espaço escolar, garantindo a integridade física dos participantes.
• da evolução na elaboração de estratégias que atendam ao desenvolvimento
das capacidades e habilidades individuais;
• das propostas do aluno de alteração
nas regras das modalidades, explicitando objetivos e metas a serem atingidas;
• da evolução na capacidade de identificar e analisar em si e nos colegas as
necessidades de evolução técnica
(gestos e fundamentos) e evolução da
tática (estratégias de ataque e defesa)para a realização da atividade;
• da evolução coletiva do diálogo na resolução de conflitos e na definição de
atividades, prescindindo da intervenção externa do árbitro ou professor.

•
•

•

•

•

fundamentos (gestos, movimentos, golpes,
rituais etc.) envolvidos, bem como as estratégias básicas de ataque e defesa utilizadas.
Criação de pequenos jogos de exercício que
favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento na modalidade.
Situações práticas das modalidades escolhidas em que se estabeleçam momentos
(pausa, tempo) para refletir entre os participantes sobre o que estão fazendo, como estão agindo, que característica a luta está
adquirindo (construtiva, motivante, desmotivante, desafiadora ou agressiva etc.) e o
que é necessário mudar para atingir o desejável.
Roda de conversa enfatizando a participação de cada aluno na atividade realizada,
estimulando as falas sobre a adequação ou
não das atividades às características e habilidades do grupo.
Situações em que os alunos expressem
seus sentimentos sobre ocorrências concretas de vitória e derrota vivenciadas durante as modalidades desenvolvidas, estimulando que reflitam sobre as estratégias
utilizadas.
Situações de análise e reflexão sobre os
efeitos e benefícios das diferentes práticas,
relacionando suas características pessoais
e necessidades às capacidades e habilidades envolvidas.
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48. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA– 8º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

capacidades / competências amplas da
disciplina

o que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer, valorizar,
apreciar, respeitar
e desfrutar da pluralidade de manifestações práticas
corporais de aventura do Brasil e do
mundo,
percebendo-as como recurso valioso para a
integração
entre
pessoas. Relacionar a diversidade
de manifestações
da cultura corporal
de seu ambiente e
de outros, com o
contexto em que
são produzidos e
valorizados.

• Pesquisa na comunidade sobre práticas corporais de aventura.

• Práticas corporais de aventuras urbanas.

• Identificação e comparação
das características das práticas corporais de aventura profissional e educacional, bem
como suas transformações
históricas.

• Práticas
de
Aventura na natureza.

• Escolha de uma prática para
aperfeiçoamento dentro das
possibilidades do grupo.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
• Pesquisa sobre práticas corporais de aventura e os diferentes contextos em que foram
produzidas.
• Disponibilidade para conhecer
práticas diferenciadas, percebendo-as como ampliação das
possibilidades para os momentos de lazer.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o
que aprenderam e descobriram sobre a modalidade

PROPOSTAS DE ATIVIDADES
situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa em locais de práticas corporais de
aventura competitiva na região (clubes, academias) e entrevista com atleta profissional
ou amador e/ou professores da área de Educação Física.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre as
transformações históricas das práticas corporais de aventura bem como suas características urbanas e de natureza (o professor
pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa inicial).
• Atividades em que os alunos possam vivenciar as práticas corporais de aventura observando as características e diferenciando
uma das outras.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou o conhecimento e contribuiu com novos trazidos
para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao tema
proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes e outras práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma ampliação de conhecimento capaz de minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, nível de satisfação/realização em participar etc.

escolhida, assim como para
escutar os colegas sobre o que
descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

• Convite a um atleta profissional ou amador
ou ainda um professor da área de Educação
Física à escola, para participar de uma entrevista com roteiro elaborado a partir dos interesses dos alunos.
• Registro (escrito, fotos, gravação de imagens
e sons) da entrevista como material de apoio
para comparar, refletir e discutir o esporte
de alto rendimento, o esporte educacional e
o esporte de participação.
• Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de esporte profissional
(esporte de alto rendimento) e esporte escolar (esporte educacional), esporte como lazer (esporte de participação) e dos argumentos que os sustentam.
• Situações de prática do esporte escolhido
com grande número de variações sobre o espaço, número de jogadores, variação de regras e material.
• Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre porque praticar essa ou aquela
atividade corporal de aventura, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas, e
também argumentar sobre os contextos em
que essas práticas são produzidas e inferir
sobre os porquês de sua valorização.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando possíveis adaptações para a vivência na escola Os alunos,
mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes
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• Participar de atividades competitivas
envolvendo práticas corporais de
aventura, participando
efetivamente na adaptação das regras e na
elaboração de estratégias a serem
utilizadas,
buscando encaminhar
os conflitos através
do diálogo, prescindindo da figura do
árbitro.

• Participação em atividades de
práticas corporais de aventura
competitivas individuais e coletivas, adequando sua atuação ao contexto escola.
• Disponibilidade para definir regras nas práticas corporais de
aventura como ajuste e regulação dos desafios da prática
a diversidade de habilidades
presentes no grupo.
• Resolução de problemas táticos e estratégicos, comunicação e negociação de atitudes
de maneira adequada com os
parceiros ou eventuais adversários.
• Participação em práticas corporais de aventura que evidenciem habilidades e dificuldades e sua relação com aspectos técnicos e táticos presentes na prática.
• Análise de práticas corporais
de aventura, identificando os
riscos para formulação de estratégias quanto às normas de
segurança para superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na
natureza.
• Disponibilidade para expressar, no grupo, suas ideias
quanto às estratégias para

• Práticas corporais de aventura
na natureza.
• Práticas
de
aventura urbanas

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Situações práticas corporais de aventura
com regras estabelecidas por um código ou
regulamento oficial.
Roda de conversa enfatizando a participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as falas sobre a adequação ou
não das regras pré-estabelecidas às habilidades do grupo.
Situações de análise e reflexão sobre a execução nas práticas individuais (skate, mountainbike, remo, canoagem, escalada), estabelecendo relação com execuções na escola
daquelas práticas possíveis de realizar.
Situações de observação de modelos (colegas, gravação de eventos esportivos da televisão, vídeos no Youtube etc.) em relação a
aspectos técnicos e táticos, analisando
tanto as condições e ações que conduziram
ao êxito quanto àquelas onde o êxito não é
obtido.
Situações de vivência concreta em que estabeleçam momentos (pausa, tempo) para
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede, adequandose ao contexto escolar nas diferentes
situações competitivas individuais e
coletivas;
• da evolução na capacidade de identificar e analisar suas habilidades, utilizando-as para contribuir com a aprendizagem dos outros;
• da evolução na elaboração das regras
que atendam ao desenvolvimento das
habilidades individuais e coletivas;
• da evolução na resolução de situaçõesproblema e conflitos envolvendo os aspectos táticos, comunicação e negociação de atitudes entre jogadores da
mesma equipe e com adversários;
• sobre as propostas do aluno de alteração nas regras dos esportes e jogos,
explicitando objetivos e metas a serem
atingidas;
• sobre a evolução na capacidade de
identificar e analisar nos jogos elementos a serem modificados, a fim de atingir os objetivos desejáveis;
• sobre a evolução na capacidade de
identificar e analisar em si e nos colegas as necessidades de evolução técnicas (gestos e fundamentos) relacionados à evolução da tática (estratégias
de ataque e defesa);
• sobre a relação que o aluno estabelece
entre características individuais, posições dos jogadores e os sistemas táticos;

superar os desafios das práticas na natureza, considerando
as características individuais
que compõem o grupo.
• Disponibilidade para refletir
sobre os significados da vitória
e da derrota presentes nas
práticas, relacionando com as
estratégias utilizadas e os papéis de cada um.

• Organizar e fazer
uso das práticas
corporais de aventura como recurso
para integração entre as pessoas, valorizando-as como
meios para ampliar
a convivência na diversidade e reduzir
o preconceito.

• Valorização da integração entre meninos e meninas nas
práticas corporais de aventura
desenvolvidas
• Identificação de práticas que
promovem a integração entre
meninos e meninas.
• Conceitos de: integração, discriminação e preconceito.
• Identificação e comparação
das características das práticas corporais de aventura que
mais integram meninos e meninas.
• Disponibilidade para a vivência de algumas práticas apontadas pelo grupo como mais
integradoras de meninos e
meninas.
• Escolha de uma prática para
aperfeiçoamento,
considerando as características do
grupo.

• Praticas corporais de aventura
na
natureza:
Histórico, características, classificação quanto
ao meio (terrestre,
aquático,
aéreo, impactos
ambientais,
risco,
segurança, modalidades esportivas em terra, na
água, e no ar.
• Práticas corporais de aventura
urbanas.
• Práticas
de
aventura na natureza.

•
•

•
•
•
•
•

•

•

refletir entre os alunos sobre os desafios
para realizar as atividades na natureza, que
característica a prática está adquirindo
(construtiva,
motivante,
desmotivante,
agressiva etc.) e o que é necessário adaptar
para adequar a prática a realidade dos praticantes. Exemplo: Na prática do parkour, investigar, com os alunos, um ambiente na escola ou nas proximidades dela que seja adequado para a prática com características naturais (árvores, terra, barrancos, etc.) e planejar os movimentos do parkour a serem realizados de acordo com o ambiente.
Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar seus saberes acerca do
conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Roda de conversa levantando as práticas
corporais de aventura que mais integram
meninos e meninas com estímulo para a argumentação.
Processo de escolha de algumas dessas práticas com reflexão após a vivência sobre os
resultados relativos à integração de meninos
e meninas.
Processo de escolha de uma entre as práticas levantadas pelo grupo como potencialmente favorável à integração entre meninos
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• sobre a evolução coletiva na resolução
de conflitos a partir do diálogo, prescindindo da intervenção externa do árbitro
ou professor.

Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos conhecimentos
para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao tema
proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa emitindo
opiniões sobre os diferentes contextos,
sendo possível identificar a discriminação e o preconceito com relação a meninos e meninas;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo
de pesquisa, da contribuição nos momentos de práticas, da contribuição
com propostas de adaptação de regras, espaços e materiais, ritmos que
viabilizem a participação de todos, e do
grau de satisfação que demonstra ao
participar.

• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência através das diferentes práticas.

•

•

•

•

•

•

•

•

e meninas, elaboração de um cronograma
para desenvolvimento e aprofundamento.
Roda de conversa após as práticas para avaliar a vivência no que se refere à integração
de meninos e meninas, bem como para discutir quaisquer atitudes discriminatórias que
eventualmente venham a acontecer durante
as atividades.
Vivência da prática escolhida, com objetivos
de ampliação do repertório motor e gestual
dos alunos, considerando as diferenças individuais e as diferenças sexuais (mudanças
hormonais com aumento da força nos meninos, etc.).
Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades e favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
Pesquisa entre os alunos, na comunidade,
em vídeos, na internet (Google, Youtube
etc.), de práticas corporais de aventura que
possam ser realizadas por todo o grupo.
Situação de demonstração, a partir de convite a um praticante de atividades de aventura eleita pelo grupo, para facilitar a aprendizagem.
Vivência da prática escolhida com objetivos
de ampliação do repertório motor e gestual
dos alunos, considerando as diferenças individuais e as diferenças sexuais.
Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades, favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de identificá-los no contexto em que vivem, dentro e
fora da escola.
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49. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – CAPACIDADE TRANSVERSAL A TODOS OS
EIXOS – 8º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Reconhecer-se
como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de
higiene, alimentação e atividades
corporais, relacionando-os com os
efeitos sobre a própria saúde e a melhoria da saúde coletiva.

• Conceito de ecologia (parte da
biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o
meio ambiente em que vive)
abrangendo a compreensão
do que é viver ecologicamente
consigo mesmo e com os outros (ecologia humana).

• Meio Ambiente

• Conceito de saúde e qualidade de vida (sedentarismo e
obesidade) e a relação com a
prática de atividade física;

• Alimentação Saudável

• Identificação dos benefícios
das práticas corporais para a
qualidade de vida;

• Meio Ambiente

• Valorização das práticas corporais para desenvolvimento
do aluno nos campos da saúde, educação e lazer;
• Compreensão dos efeitos dos
hábitos de higiene, alimentação e atividades corporais sobre a própria qualidade de
vida;
• Reconhecimento da influência
do ambiente, da cultura e da
mídia sobre os hábitos de

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Sustentabilidade
• Feiras de Conhecimento

• Saúde e Qualidade de Vida.
• Feiras de Conhecimento
• Inclusão
• Higiene

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Situações em que os alunos participem da
escolha e adaptação de um esporte veiculado pela mídia que necessite de algum tipo
de intervenção no espaço disponível e/ou
materiais utilizados. (Exemplo: rúgbi com
adaptação para jogo em quadra e adaptação do material com utilização de bolas diferenciadas; beisebol com adaptação para
jogo em quadra ou campo, construção de
bases, adaptação de tacos e bolas etc.)
• Roda de conversa para reflexão sobre as
modalidades mais divulgadas pela mídia,
identificando as características que as tornam de interesse do público.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• do envolvimento na pesquisa sobre os
temas propostos;
• da compreensão dos principais conceitos relacionados com a saúde e a qualidade de vida;
• do registro dos hábitos pessoais relacionados à saúde, higiene e qualidade
de vida;(regularidade dos registros,
sistematização das informações etc);
• de como o aluno participa e se envolve
na busca do conhecimento, na apresentação, na reflexão e debate em
grupo;
• da participação nas atividades práticas seguidas de reflexão em busca de
melhores condições;
• da adaptação e/ou escolha das atividades físicas em função dos melhores
horários e condições climáticas que
potencializem o bem estar;
• da evolução do conhecimento e estabelecimento de relação entre atividade física e alimentação saudável;
• das relações estabelecidas entre o
programa pessoal e os hábitos alimentares e higiênicos para melhoria da
qualidade de vida;

higiene, alimentação e atividades corporais.

• Trabalho de pesquisa em grupo sobre as
práticas pouco divulgadas selecionadas.

• Pesquisa sobre hábitos de higiene, alimentação, hidratação e atividades corporais e
seus efeitos sobre a qualidade
de vida.

• Exposição da pesquisa, levantamento de hipóteses sobre a pequena presença na mídia
dessas modalidades, prática da atividade
organizada pelo grupo e mediada pelo professor.

• Disponibilidade para comentar e debater sobre o tema,
pautando suas opiniões em
bases científicas.

• Eleição de práticas a serem vivenciadas
com a construção de materiais e adaptação
de espaços.

• Disponibilidade para multiplicar, compartilhando com a comunidade escolar, os conhecimentos adquiridos.
• Conhecimento dos princípios
básicos da fisiologia do exercício relacionados a horários,
condições climáticas, necessidades de hidratação e proteção solar.
• Disponibilidade para controlar
as atividades corporais com
autonomia, aplicando conceitos de vida ativa e hábitos saudáveis.
• Valorização do conhecimento
para a melhoria e manutenção da qualidade de vida.
• Relação entre os princípios
básicos da fisiologia do exercício, dos conceitos de higiene,
saúde, vida ativa, qualidade
de vida e o estabelecimento
de rotinas de atividades.

• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas e
adaptadas, favorecendo a verbalização de
opiniões, sentimentos e o surgimento de novas intervenções para melhor adequação da
prática ao grupo.
• Roda de conversa para refletir sobre a relação estabelecida entre as atividades praticadas e a possibilidade de utilização delas
nos tempos livres na escola, e sobre o potencial para integrar meninos e meninas.
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet, sobre
ecologia, qualidade de vida, vida ativa, alimentação saudável e fisiologia do exercício
(o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa inicial).
• Situações em que os alunos possam avaliar
seus hábitos alimentares, de higiene e de
atividade física regular, como um diagnóstico da situação atual. Exemplo: produção
de um quadro individual registrando a alimentação, as práticas de atividade física,
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• da participação na elaboração e apresentação dos conhecimentos obtidos
para a comunidade escolar.

tempo de repouso, de lazer, horários, regularidade e hábitos de higiene etc.
• Levantamento de dietas divulgadas nas mídias sociais, analisando se existem bases científicas para tais recomendações ou se são
“modismos”, como por exemplo: dieta de verão, dieta da lua, dieta intermitente etc. (se
possível, contar com a presença de um profissional nutricionista).
• Roda de conversa em que os alunos possam
explicitar e analisar os registros sobre os
próprios hábitos alimentares, atividades voltadas à qualidade de vida e higiene, registrada ao longo do tempo, relacionando aos
conhecimentos científicos adquiridos.
• Situações de prática de atividades físicas,
relacionando-as com as condições ambientais favoráveis para prática, como por exemplo, horário, condição climática, sombra ou
exposição solar, alimentação anterior à prática, necessidade de higiene após a prática
etc.
• Roda de conversa sobre a adequação das
atividades às condições ambientais e ao horário.
• Pesquisa sobre as diferentes características
das atividades físicas e as necessidades de
reposição de nutrientes e hidratação relativas a elas.
• Roda de conversa, após a prática, sobre a
adequação das atividades à alimentação,
antes e após o exercício, e às necessidades
de hidratação.
• Situações que favoreçam a percepção e a
análise das condições climáticas e a escolha de atividades. Exemplo: atividades de
muita movimentação, de característica

644

aeróbica, em horários de sol forte, associadas à necessidade de proteção solar e hidratação. Estabelecer comparações com horários mais próximos ao nascer ou pôr do sol.
• Roda de conversa enfatizando a participação de cada aluno nas atividades realizadas
em grupo, tendo como objetivo a qualidade
de vida, estimulando as falas sobre como se
percebem e as sensação frente à diversidade de práticas (de relaxamento e alongamento, fortalecimento, atenção e concentração, aeróbicos e anaeróbicos etc.).
• Organização de eventos para a comunidade
em que possam ser apresentados os conhecimentos pesquisados, refletidos e elaborados com relação à atividade física, hábitos
alimentares, higiênicos e qualidade de vida.
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50. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – BRINCADEIRAS E JOGOS – 9º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Conhecer, valorizar,
apreciar e desfrutar
de algumas das diferentes manifestações de jogos e
brincadeiras, adotando uma postura
despojada de preconceitos ou discriminações por razões sociais, sexuais ou culturais. Reconhecer e valorizar
as diferenças de desempenho, linguagem e expressividade decorrentes,
inclusive, dessas
mesmas diferenças
culturais, sexuais e
sociais. Relacionar
a diversidade de
manifestações da
cultura corporal de
seu ambiente e de
outros, com o contexto em que são
produzidas e valorizadas.

• Participação nas mais variadas manifestações de jogos e
brincadeiras envolvendo competição, cooperação e recreação.
• Conhecimento e valorização
das manifestações de jogos e
brincadeiras, relacionando-as
com os contextos em que foram criadas (os valores e significados, hábitos e costumes).
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, técnicos)
para obter desenvolvimento e
satisfação.
• Disponibilidade para conhecer
práticas diferenciadas, percebendo-as como ampliação das
possibilidades para os momentos de lazer.
• Ampliação do repertório motor
e valorização de cada nova
prática como momento de
convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Situações em que os alunos possam sugerir
e praticar os mais variados jogos e brincadeiras, resgatando pesquisas feitas, jogos
aprendidos nos anos anteriores, esportes
convencionais, atividades aprendidas em
outros contextos etc.
• Pesquisa sobre os locais de prática, jogos e
brincadeiras tradicionais de sua região, comparando com outras regiões do país e do
mundo.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre o
tema estudado (o professor pode fornecer
referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa inicial).
• Visita a um espaço, na localidade, de prática
profissional ou amadora de uma ou mais modalidades pesquisadas.
• Registro (escrito, fotos, gravação de imagens
e sons) da visita como material de apoio para
comparar, refletir e discutir as práticas com
fins profissionais, comparando-as com as
práticas com fins educacionais e de lazer.
• Situações de prática de jogos ou brincadeiras escolhidos com grande número de variações sobre o espaço, o número de jogadores,
a variação das regras e dos materiais.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Jogos e Brincadeiras

• Resgate de Jogos e Brincadeiras pelo Brasil.

• Diferenças e semelhanças de
Jogos e Brincadeiras do Brasil
e do mundo.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• do resgate das atividades realizadas
quanto à diversificação e valorização
cultural, bem como adaptação ao contexto escolar;
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou seus conhecimentos e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa apresentando argumentos pertinentes ao tema
proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes ou outras
práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma ampliação de conhecimento capaz de minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, da contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, da satisfação e realização ao participar etc.

• Organizar e praticar
jogos e brincadeiras, valorizando-os
como recurso para
usufruir do tempo
disponível,
bem
como, ter a capacidade de alterar ou
interferir nas regras
convencionais, com
o intuito de tornálas mais adequadas
ao momento do
grupo, favorecendo
a inclusão de todos
os praticantes. Analisar, compreender

• Disponibilidade para definir as
regras dos jogos e brincadeiras como recurso para a organização das atividades, considerando a diversidade de habilidades presentes no grupo.
• Conceito de diversidade e conceito de inclusão.
• Disponibilidade para aplicar
os conhecimentos adquiridos
e os recursos disponíveis na
criação e adaptação de jogos
e brincadeiras, otimizando o
tempo disponível para o lazer.
• Organização e participação
em jogos e brincadeiras recreativas coletivas e individuais.

• Jogos Cooperativos: aspectos
históricos, sociais, culturais.
• Diversidade
Inclusão

e

• Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre o porquê de praticar essa ou
aquela modalidade esportiva, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas, e deverão argumentar também sobre os contextos onde essas práticas são produzidas e inferir sobre os porquês de sua valorização.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos,
mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes
no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Elaboração de regulamentos e códigos de
conduta para a organização e realização de
jogos e eventos.
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede adequando
as diferentes práticas ao contexto escolar;
• da evolução na elaboração das regras
que contemplem as habilidades individuais e coletivas, favorecendo a participação de todos;
• da evolução na resolução de situações
problema e conflitos envolvendo a organização e a condução dos jogos e
eventos;
• sobre as propostas do aluno de alteração nas regras dos esportes e jogos,
explicitando a compreensão de como
transformar e manipular as regras sem
descaracterizar as modalidades.

e manipular os elementos que compõe mas regras
como instrumentos
de criação e transformação.

• Cooperação e aceitação das
funções atribuídas dentro do
trabalho em equipe.
• Compreensão de que competir com o outro não significa rivalidade, entendendo a oposição como uma condição do
jogo ou brincadeira e não
como uma atitude frente aos
demais.

• Organizar e fazer
uso das práticas de
jogos e brincadeiras
como recurso para
integração entre as
pessoas,
valorizando-as
como
meios para ampliar

• Identificação de jogos e brincadeiras que favorecem a participação de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros).
• Identificação e comparação
das características dos jogos e
brincadeiras que favorecem a
participação de diferentes

• Biótipos e atividade física.

• Roda de conversa enfatizando a participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as falas sobre a adequação ou
não das regras pré-estabelecidas às habilidades do grupo.
• Roda de conversa após o jogo em que os alunos possam relatar o que perceberam da
atuação uns dos outros em situação de jogo,
enfatizando os aspectos técnicos, os aspectos táticos e as possibilidades de lazer e recreação da atividade.
• Situações de vivência de jogos e brincadeiras em que todos os alunos passem pelas
funções de:
• jogador, evidenciando e favorecendo a compreensão das posições e funções dentro das
táticas de ataque e defesa;
• árbitro e mesário, evidenciando e favorecendo a compreensão das regras e sua aplicação, bem como a responsabilidade pela
condução do jogo e mediação de conflitos;
• torcedor, evidenciando e favorecendo a compreensão da importância das atitudes de
respeito nas situações de confronto.
• Situações em que os alunos expressem seus
sentimentos sobre circunstâncias concretas
de vitória e derrota vivenciadas durante os
jogos e esportes, estimulando a reflexão sobre o caráter recreativo e de integração entre
as pessoas.
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede adequando
as diferentes práticas ao contexto escolar;
• da evolução na elaboração das regras
que contemplem as habilidades individuais e coletivas, favorecendo a participação de todos;

a convivência na diversidade e para redução do preconceito.

biótipos (altos, baixos, gordos,
magros).
• Disponibilidade para a prática
de alguns dos jogos e brincadeiras mais integradores dos
diferentes biótipos.
• Eleição de um jogo ou brincadeira para aperfeiçoamento,
considerando as diferentes
características presentes no
grupo.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência através das diferentes práticas.
• Ampliação do repertório motor
e valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

• Relação
existente entre jogo
e brincadeira,
brinquedos e esporte.
• Jogos cooperativos
considerando as culturas Indígenas e
afro- brasileiras,
enfatizando a
manifestação
do lúdico.
• Diferença entre
jogos cooperativos e Jogos
competitivos, a
partir dos seguintes aspectos: visão de
jogo, objetivo, o
outro, relação,
resultado, consequência e motivação.

• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Roda de conversa levantando os jogos e brincadeiras que integram diferentes biótipos
(altos, baixos, gordos, magros), com estimulo
para a argumentação sobre as características dessas atividades que relativizam as diferenças.
• Processo de escolha de algumas dessas
brincadeiras e jogos para a prática com reflexão posterior sobre os resultados relativos à
integração de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros).
• Roda de conversa após as práticas para avaliar a vivência no que se refere à integração
dos diferentes biótipos, bem como para discutir quaisquer atitudes discriminatórias que
eventualmente venham a acontecer durante
as atividades.
• Vivência de jogo ou brincadeira escolhida
com objetivo de ampliação do repertório motor e gestual dos alunos, considerando as diferenças relacionadas aos diferentes biótipos.
• Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades, favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
• Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de identificá-los no contexto em que vivem, dentro e
fora da escola.
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• da evolução na resolução de situações
problema e conflitos envolvendo a organização e a condução dos jogos e
eventos;
• sobre as propostas do aluno de alteração das regras dos esportes e jogos,
explicitando a compreensão de como
transformar e manipular as regras sem
descaracterizar as modalidades.

51. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – ESPORTES – 9º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer, valorizar,
apreciar e desfrutar
de algumas das diferentes manifestações de práticas esportivas, adotando
uma postura despojada de preconceitos ou discriminações por razões sociais, sexuais ou
culturais. Reconhecer e valorizar as diferenças de desempenho, linguagem e
expressividade decorrentes,
inclusive, dessas mesmas diferenças culturais, sexuais e sociais. Relacionar a
diversidade de manifestações da cultura corporal de seu
ambiente e de outros, com o contexto em que são
produzidas e valorizadas.

• Participação nas mais variadas manifestações de práticas
esportivas envolvendo competição, cooperação e recreação.
• Conhecimento e valorização
das manifestações esportivas,
relacionando-as com os contextos em que foram criadas
(os valores e significados, hábitos e costumes).
• Identificação e análise das características do esporte educacional que favorece a inclusão das diferenças.
• Identificação das transformações históricas do fenômeno
esportivo e discussão sobre alguns de seus problemas (doping, corrupção, violência etc.)
e a forma como as mídias os
apresentam.
• Escolha de um esporte, considerando o contexto original de
sua prática, comparando-o
com as adaptações realizadas
na escola a fim de que ele
atenda aos princípios do esporte educacional.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o
que
aprenderam
e

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Esporte de invasão.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Situações em que os alunos possam sugerir
e praticar as mais variadas modalidades,
resgatando pesquisas feitas, jogos aprendidos nos anos anteriores, esportes convencionais, atividades aprendidas em outros contextos etc.
• Pesquisa sobre os locais de prática esportiva, jogos tradicionais e de sua região, comparando com outras regiões do país e do
mundo.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre as
origens do esporte e os principais problemas
da atualidade, como doping, corrupção, violência, etc. (o professor pode fornecer
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• do resgate das atividades realizadas
quanto à diversificação e valorização
cultural, bem como, adaptação ao contexto escolar;
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou seus conhecimentos e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa apresentando argumentos pertinentes ao tema
proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes ou outras
práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma ampliação de conhecimento capaz de minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, da contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, da satisfação e realização ao participar etc.

descobriram sobre a modalidade escolhida, assim como
para escutar os colegas sobre
o que descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

•

•

•

•

•

•

•

referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa inicial).
Visita a um espaço, na localidade, de prática
profissional ou amadora de uma ou mais modalidades pesquisadas ressaltando a análise da prática com caráter educacional.
Registro (escrito, fotos, gravação de imagens
e sons) da visita como material de apoio
para comparar, refletir e discutir as práticas
com fins profissionais, comparando-as com
as práticas com fins educacionais e de lazer.
Situações de prática do esporte escolhido
com grande número de variações sobre o espaço, número de jogadores, variação de regras e material.
Roda de conversa que envolva a apresentação das práticas da cultura corporal que não
são frequentes na mídia: esportes coletivos
ou individuais característicos de outras regiões. Atividades com materiais diferenciados
como skate, patins, bicicleta etc. Adaptação
de esportes como hóquei na grama, tênis,
golfe. Esportes muito antigos ou contemporâneos.
Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre o porquê de praticar essa ou
aquela modalidade esportiva, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas, e deverão argumentar também sobre os contextos onde essas práticas são produzidas e inferir sobre os porquês de sua valorização.
Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e
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• Organizar e praticar
atividades esportivas, valorizando-as
como recurso para
usufruir do tempo
disponível,
bem
como ter a capacidade de alterar ou
interferir nas regras
convencionais, com
o intuito de tornálas mais adequadas ao momento do
grupo, favorecendo
a inclusão de todos
os praticantes. Analisar, compreender
e manipular os elementos que compõem as regras
como instrumentos
de criação e transformação.

• Disponibilidade para definir regras nos esportes como recurso para a organização das
atividades, considerando a diversidade de habilidades presentes no grupo.
• Conceito de diversidade e conceito de inclusão.
• Disponibilidade para aplicar
os conhecimentos adquiridos
e os recursos disponíveis na
criação e adaptação de esportes, otimizando o tempo disponível para o lazer.
• Organização e participação
em atividades desportivas recreativas coletivas e individuais.
• Organização e participação
em atividades desportivas de
competições coletivas e individuais (campeonatos entre as
classes).
• Cooperação e aceitação das
funções atribuídas dentro do
trabalho em equipe.
• Compreensão de que competir com o outro não significa rivalidade, entendendo a oposição como uma condição do
jogo e não como uma atitude
frente aos demais.

• Esporte de Orientação: Apresentação
do
desporto; aspectos históricos;
tipo de provas;
característica do
desporto; regras
oficiais.

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

dificuldades encontradas, indicando possíveis adaptações para a vivência na escola.
Os alunos, mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades
presentes no grupo e as características de
seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Elaboração de regulamentos e códigos de
conduta para a organização e realização de
jogos e eventos.
Roda de conversa enfatizando a participação de cada aluno na atividade realizada, estimulando as falas sobre a adequação ou
não das regras pré-estabelecidas às habilidades do grupo.
Roda de conversa após o jogo em que os alunos possam relatar o que perceberam da
atuação uns dos outros em situação de jogo,
enfatizando os aspectos técnicos e os aspectos táticos, as possibilidades de lazer e a recreação da atividade.
Situações de vivência de jogos e esportes
em que todos os alunos passem pelas funções de:
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede adequando
as diferentes práticas ao contexto escolar;
• da evolução na elaboração das regras
que contemplem as habilidades individuais e coletivas, favorecendo a participação de todos;
• da evolução na resolução de situações
problema e conflitos envolvendo a organização e a condução dos jogos e
eventos;
• sobre as propostas do aluno de alteração nas regras dos esportes e jogos,
explicitando a compreensão de como
transformar e manipular as regras sem
descaracterizar as modalidades.

• Aprofundar o conhecimento dos limites e das possibilidades do próprio
corpo de forma a
poder controlar algumas de suas posturas e práticas esportivas com autonomia e a valorizálas como recurso
para melhoria de
suas aptidões físicas. Aprofundar as
noções conceituais

• Participação em modalidades
esportivas individuais e coletivas, adotando uma atitude de
pesquisa pessoal a respeito
dos limites e possibilidades do
próprio corpo.
• Ampliação do conhecimento
sobre os testes de avaliação
de capacidades físicas.
• Ampliação do conhecimento
dos princípios da fisiologia do
exercício e das funções orgânicas relacionadas à atividade
motora: os conceitos de intensidade e volume, tensão e

• Esportes
de
rede/parede.

• jogador, evidenciando e favorecendo a compreensão das posições e funções dentro das
táticas de ataque e defesa;
• árbitro e mesário, evidenciando e favorecendo a compreensão das regras e sua aplicação, bem como a responsabilidade pela
condução do jogo e mediação de conflitos;
• torcedor, evidenciando e favorecendo a compreensão da importância das atitudes de
respeito nas situações de confronto.
• Discussões em que os alunos tenham que
opinar sobre situações concretas vivenciadas durante os jogos e esportes, estimulando que reflitam sobre o grau de dificuldade encontrado durante a prática para diferentes jogadores dentro do mesmo grupo, favorecendo a inclusão de todos a partir da alteração de algumas regras.
• Situações em que os alunos expressem seus
sentimentos sobre situações concretas de
vitória e derrota vivenciadas durante os jogos e esportes, estimulando que reflitam sobre o caráter recreativo e de integração entre as pessoas.
• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar os saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
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Observação registro e análise:
• da qualidade da pesquisa sobre o tema
proposto (pertinência, fonte pesquisada e fidedignidade, número de fontes, interpretação da informação etc.)
• da compreensão e relação entre a avaliação inicial (testes como meio de diagnóstico) e as atividades para o desenvolvimento das capacidades físicas;
• do trabalho com as fichas de acompanhamento do processo, verificando a
organização e a continuidade;
• de como o aluno participa e se envolve
nas atividades em direção aos seus

de esforço, intensidade e frequência
por meio do planejamento e sistematização de suas práticas
esportivas.
Buscar
informações para o aprofundamento
teórico, de forma a
construir e adaptar
alguns
sistemas
para a melhoria de
sua aptidão física.

relaxamento, frequência cardíaca, frequência respiratória e
captação de oxigênio, além da
utilização de alguns parâmetros (frequência cardíaca e
respiratória, por exemplo)
como indicadores da relação
entre intensidade e volume.
• Relação entre os princípios da
fisiologia do exercício e das
funções orgânicas relacionadas à atividade motora e ao
estabelecimento de pequenas
rotinas de práticas esportivas.

• Organizar e fazer
uso das práticas

• Identificação das modalidades
esportivas que favorecem a
participação de diferentes

• Biótipos e atividades físicas.

• Situações em que os alunos possam avaliar
seus limites e possibilidades, entendendo
essa avaliação como um diagnóstico da situação atual e parâmetro base para o desenvolvimento. Exemplo: avaliação em um teste
de resistência, força etc.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre
testes de avaliação física (o professor pode
fornecer referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
• Confecção de uma ficha de acompanhamento da evolução das capacidades que serão trabalhadas: frequência cardíaca inicial
e final, volume e carga, regularidade de prática etc.
• Situações de prática de atividades relacionadas às capacidades físicas que serão trabalhadas, vinculando os conceitos de intensidade e volume de prática como indicadores
de evolução.
• Roda de conversa sobre a adequação das
atividades aos objetivos propostos.
• Escolha de jogos e esportes que se relacionem com o desenvolvimento das capacidades selecionadas, com mediação do professor, para atingir determinados objetivos e
metas no semestre.
• Situações para refletir sobre a prática, analisando as capacidades físicas em relação
aos objetivos e metas pessoais, considerando o envolvimento e a persistência.
• Elaboração, por parte do aluno e mediada
pelo professor, de pequenas rotinas de exercício, considerando as capacidades físicas
selecionadas para o trabalho no semestre.
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
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objetivos, com maior ou menor autonomia;
• da autonomia do aluno na elaboração
e execução dos programas pessoais;
• das relações estabelecidas entre o programa pessoal e as capacidades físicas a serem desenvolvidas;
• sobre as fichas de registro, verificando
a evolução da aprendizagem e o estabelecimento de novas metas.

Observação, registro e análise:

dos esportes como
recurso para integração entre as
pessoas,
valorizando-as
como
meios para ampliar
a convivência na diversidade e para redução do preconceito.

biótipos (altos, baixos, gordos,
magros).
• Identificação e comparação
das características dos esportes que favorecem a participação de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros).
• Eleição de um esporte para
aperfeiçoamento,
considerando as diferentes características presentes no grupo.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
• Disponibilidade para conhecer
os componentes e funções do
sistema muscular e esquelético.

• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência através das diferentes práticas.
• Ampliação do repertório motor
e valorização de cada prática

• Esporte
de
campo e taco
(beisebol,
críquete, softbol,
etc.).
• Sistema Esquelético: Conceitos; Funções do
esqueleto; divisão do esqueleto; Classificação dos ossos.
• Sistema Muscular: Conceitos;
funções do sistema muscular;
tipos de músculos; estruturas
dos músculos;
classificação
dos músculos.
• Transformações
históricas do fenômeno esportivo (doping, corrupção, violência etc.) e a
forma como as

• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Roda de conversa para levantamento dos esportes que integram diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros), com estimulo
para a argumentação sobre as características dessas atividades que relativizam as diferenças.
• Processo de escolha de algumas dessas modalidades para a prática com reflexão posterior sobre os resultados relativos à integração de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros).
• Roda de conversa abordando os esportes já
praticados pelo grupo, as regras e as características que integram os diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros), com estímulo para que os alunos e alunas falem sobre seus sentimentos com relação a essas
práticas.
• Processo de escolha de uma entre as modalidades esportivas levantadas pelo grupo
como potencialmente favorável a integração
de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos,
magros).
• Roda de conversa, após as práticas, para
avaliar a vivência no que se refere à integração dos diferentes biótipos, bem como para
discutir quaisquer atitudes discriminatórias
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• de como o aluno procede adequando
as diferentes práticas ao contexto escolar;
• da evolução na elaboração das regras
que contemplem as habilidades individuais e coletivas, favorecendo a participação de todos;
• da evolução na resolução de situações
problema e conflitos envolvendo a organização e a condução dos jogos e
eventos;
• sobre as propostas do aluno de alteração nas regras dos esportes e jogos,
explicitando a compreensão de como
transformar e manipular as regras sem
descaracterizar as modalidades

como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

mídias os apresentam.
• Conhecimento
sobre o corpo.

•

•

•

•

que eventualmente venham a acontecer durante as atividades.
Vivência da modalidade escolhida com objetivo de ampliar o repertório motor e gestual
dos alunos, considerando as diferenças relacionadas aos diferentes biótipos.
Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades e favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
Situações de reflexão sobre modalidades em
que as diferenças de biótipos são determinantes, seguido do levantamento de sugestões que minimizem ou equilibrem essas diferenças, se necessário intervindo nas regras, favorecendo a possibilidade de sucesso de todos. Por exemplo, no basquete,
podem ser propostos jogos com equipes organizadas por altura semelhante, jogos com
cestas em alturas diferentes relacionadas às
diferentes alturas, entre outras sugestões
dos alunos.
Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de identificá-los no contexto em que vivem, dentro e
fora da escola.
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52. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GINÁSTICA – 9º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer, valorizar,
apreciar e desfrutar
de algumas das diferentes manifestações de ginástica,
adotando uma postura despojada de
preconceitos
ou
discriminações por
razões sociais, sexuais ou culturais.
Reconhecer e valorizar as diferenças
de
desempenho,
linguagem e expressividade decorrentes, inclusive,
dessas mesmas diferenças culturais,
sexuais e sociais.
Relacionar a diversidade de manifestações da cultura
corporal de seu ambiente e de outros
com o contexto em
que são produzidas
e valorizadas.

• Participação nas mais variadas manifestações de ginástica envolvendo competição,
cooperação e recreação.

• Ginástica geral.

• Conhecimento e valorização
das manifestações de ginástica, relacionando-as com os
contextos em que foram criadas (valores e significados, hábitos e costumes).

• Ginástica
de
conscientização
corporal: calistenia e treinamento funcional.

• Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o
uso de medicamentos para a
ampliação do rendimento ou
potencializarão das transformações corporais.

• Transformações
históricas da ginástica e seus
problemas ( doping, violência).

• Escolha de uma modalidade
de ginástica, considerando o
contexto original de sua prática, comparando-o com as
adaptações realizadas na escola a fim de que atenda aos
princípios educativos.

• Ginástica
condicionamento.

• Disponibilidade para conhecer
práticas diferenciadas, percebendo-as como ampliação das
possibilidades para os momentos de lazer.

• Ginástica
todos.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

de

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Situações em que os alunos possam sugerir
e praticar as mais variadas modalidades de
ginástica, resgatando as pesquisas feitas, as
práticas aprendidas nos anos anteriores, as
atividades aprendidas em outros contextos
etc.
• Pesquisa sobre os locais de prática de ginástica, tradicionais de sua região, comparando
com outras regiões do país e do mundo.

para

• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre o
uso de medicamentos para ampliar o rendimento nos exercícios físicos (o professor
pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa inicial).
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• do resgate das atividades realizadas
quanto à diversificação e valorização
cultural, bem como da adaptação ao
contexto escolar;
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou seus conhecimentos e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao
tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes ou outras
práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma ampliação de conhecimento capaz de minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, da contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, da satisfação e realização ao participar etc.

• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o
que aprenderam e descobriram sobre a modalidade escolhida, assim como para escutar os colegas sobre o que eles
descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

• Visita a um espaço, na localidade, de prática
profissional ou amadora de uma ou mais modalidades pesquisadas.
• Registro (escrito, fotos, gravação de imagens
e sons) da visita como material de apoio para
comparar, refletir e discutir as práticas com
fins profissionais, comparando-as com as
práticas com fins educacionais e de lazer.
• Situações de prática de ginástica escolhida
com grande número de variações sobre o espaço, número de praticantes, variação de regras e de materiais.
• Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre o porquê de praticar essa ou
aquela modalidade de ginástica, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas, e deverão argumentar também sobre os contextos onde essas práticas são produzidas e inferir sobre os porquês de sua valorização.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos,
mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes
no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
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• Organizar e praticar
atividades de ginástica, valorizando-as
como recurso para
usufruir o tempo
disponível,
bem
como ter a capacidade de alterar ou
interferir nas regras
convencionais,
como intuito de
torná-las mais adequadas ao momento do grupo, favorecendo a inclusão de todos os praticantes. Analisar,
compreender e manipular os elementos que compõem
as regras como instrumentos de criação e transformação.

• Disponibilidade para definir regras nas práticas de ginástica
como recurso para a organização, experimentação e fruição
das atividades, identificando
as exigências corporais desses diferentes programas e
considerando a diversidade de
habilidades presentes no
grupo.

• Ginástica na sociedade: Objetivos e características e influências na e para a
saúde,
lazer,
educação e trabalho.

• Conceito de diversidade e conceito de inclusão.
• Disponibilidade para aplicar
os conhecimentos adquiridos
e os recursos disponíveis na
criação e adaptação de ginásticas, otimizando o tempo disponível para o lazer.
• Organização e participação
em atividades de ginásticas
recreativas coletivas e individuais.
• Organização e participação
em atividades de ginásticas de
competições coletivas e individuais (campeonatos entre as
classes).
• Cooperação e aceitação das
funções atribuídas dentro do
trabalho em equipe.
• Compreensão de que competir com o outro não significa rivalidade, entendendo a oposição como uma condição do
jogo e não como uma atitude
frente aos demais.

• Ginástica
de
conscientização
corporal.

• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Elaboração de regulamentos e códigos de
conduta para a organização e realização de
eventos ginásticos, como festival de ginástica.
• Roda de conversa enfatizando a participação
de cada aluno na atividade realizada, estimulando as falas sobre a adequação ou não
das regras pré-estabelecidas às habilidades
do grupo.
• Roda de conversa após a apresentação de
ginástica em que os alunos possam relatar o
que perceberam da atuação uns dos outros
em situação de prática, enfatizando os aspectos técnicos, as possibilidades de lazer e
a recreação da atividade.
• Situações de vivência de festivais de ginásticas, em que todos os alunos passem pelas
funções de:
• Praticante, evidenciando e favorecendo a
compreensão das posições e funções dentro
da execução dos movimentos com critérios;
• Árbitro e mesário, evidenciando e favorecendo a compreensão das regras e sua
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede adequando
as diferentes práticas ao contexto escolar;
• da evolução na elaboração das regras
que contemplem as habilidades individuais e coletivas, favorecendo a participação de todos;
• da evolução na resolução de situações
problema e conflitos envolvendo a organização e a condução dos jogos e
eventos;
• sobre as propostas do aluno de alteração nas regras dos esportes e jogos,
explicitando a compreensão de como
transformar e manipular as regras sem
descaracterizar as modalidades.

aplicação, bem como a responsabilidade
pela condução da apresentação e mediação
de conflitos;
• Torcedor, evidenciando e favorecendo a
compreensão da importância das atitudes
de respeito nas situações de confronto.
• Discussões em que os alunos tenham que
opinar sobre situações concretas vivenciadas durante as apresentações, estimulando
que reflitam sobre o grau de dificuldade encontrado durante a prática por diferentes
praticantes dentro do mesmo grupo, favorecendo a inclusão de todos a partir da alteração de algumas regras.
• Situações em que os alunos expressem seus
sentimentos sobre circunstâncias concretas
de vitória e derrota vivenciadas durante as
práticas de ginástica, estimulando que reflitam sobre o caráter recreativo e de integração entre as pessoas.
• Organizar e fazer
uso das práticas de
ginástica como recurso para integração entre as pessoas, valorizandoas como meios
para ampliar a convivência na diversidade e para redução do preconceito.

• Identificação das modalidades
ginásticas que favorecem a
participação de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos,
magros).
• Identificação e comparação
das características das ginásticas que favorecem a participação de diferentes biótipos
(altos, baixos, gordos, magros).
• Disponibilidade para a prática
de algumas das ginásticas
apontados pelo grupo como integradores dos diferentes biótipos.
•

• Ginástica
todos.

para

• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar os saberes acerca do
conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Roda de conversa levantando as práticas de
ginástica que integram diferentes biótipos
(altos, baixos, gordos, magros), com estímulo
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Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos conhecimentos
para o grupo;
• da evolução da expressão nas rodas de
conversa, apresentando argumentos
pertinentes ao tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que identificam a discriminação e o preconceito com relação aos diferentes biótipos;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo

• Disponibilidade para compreender a importância das práticas, visando a qualidade de
vida, bem estar físico, sócio
emocional.

• Os malefícios da
utilização de suplementos
e
anabolizantes
por praticantes
de exercícios físicos.

• Eleição de uma ginástica para
aperfeiçoamento,
considerando as diferentes características presentes no grupo.

• Ginástica
mica.

• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
• Disponibilidade para conhecer
e praticar algumas ginásticas.
• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência através das diferentes práticas.
• Ampliação do repertório motor
e valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.

• Musculação.
• Treinamento
Funcional.

rít-

para a argumentação sobre as características dessas atividades que relativizam as diferenças.
• Processo de escolha de algumas dessas modalidades ginásticas para a prática com reflexão posterior sobre os resultados relativos
à integração de diferentes biótipos (altos,
baixos, gordos, magros).
• Processo de escolha de uma entre as modalidades ginásticas levantadas pelo grupo
como potencialmente favorável a integração
de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos,
magros).
• Roda de conversa após as práticas para avaliar a vivência no que se refere à integração
dos diferentes biótipos, bem como para discutir quaisquer atitudes discriminatórias que
eventualmente venham a acontecer durante
as atividades.
• Vivência da modalidade escolhida com objetivo de ampliar o repertório motor e gestual
dos alunos, considerando as diferenças relacionadas aos diferentes biótipos.
• Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades, favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
• Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de identificá-los no contexto em que vivem, dentro e
fora da escola.
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de pesquisa, da contribuição nos momentos de práticas, da contribuição
com propostas de adaptação de regras, espaços e materiais que viabilizem a participação de todos, da satisfação e realização que demonstra ao
participar.

53. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – DANÇAS – 9º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas
das diferentes manifestações rítmicas, adotando uma
postura despojada
de preconceitos ou
discriminações por
razões sociais, sexuais ou culturais.
Reconhecer e valorizar as diferenças
de desempenho,
linguagem e expressividade decorrentes, inclusive,
dessas mesmas diferenças culturais,
sexuais e sociais.
Relacionar a diversidade de manifestações da cultura
corporal de seu ambiente e de outros,
com o contexto em
que são produzidas
e valorizadas.

• Experimentação, fruição e recriação das mais variadas
manifestações de dança, envolvendo competição, cooperação e recreação, valorizando a diversidade cultural e
respeitando a tradição dessas culturas.
• Conhecimento e valorização
das manifestações da cultura
corporal,
relacionando-as
com os contextos em que foram criadas (os valores e significados, hábitos e costumes).
• Identificação e análise das características das danças que
favorecem a inclusão das diferenças.
• Escolha de uma dança, considerando o contexto original
de sua prática, comparando-o
com as adaptações realizadas na escola a fim de que
atenda aos princípios educacionais.
• Disponibilidade para conhecer práticas diferenciadas,
percebendo-as
como

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Danças do contexto comunitário
local e regional:
Carimbó,
Marujada entre outras.

• Danças do Brasil:
Forró, Frevo, Arrocha,
Samba,
Samba de Gafieira, Soltinho, Pagode, Lambada,
Xote, Xaxado, dentre outras.
• Danças de matrizes Indígena e
Africana:
• Matriz
Indígena:Toré, Kuarup, Acyigua, Atiaru, Buzoa, Da
onça, Do Jaguar,
Kahê-Tuagê,Uariuaiú, Cateretê,
Caiapós, Cururu,
Jacundá, O gato
dentre outras.
• Matriz
Africana:Ahouach,

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Situações em que os alunos possam sugerir, praticar e recriar as mais variadas modalidades de dança, resgatando pesquisas feitas, e práticas aprendidas em outros contextos, valorizando a diversidade cultural, as
tradições etc.
• Pesquisa sobre os locais de prática de
dança tradicionais, danças regionais etc.,
comparando com outras regiões do país e
do mundo.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre o
tema estudado (o professor pode fornecer
referências bibliográficas e sites como subsídio para a pesquisa inicial).
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• do resgate das atividades realizadas
quanto à diversificação e valorização
cultural, bem como da adaptação ao
contexto escolar;
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou seus conhecimentos e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao
tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes ou outras
práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma
ampliação de conhecimento capaz de
minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, da contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, da satisfação e realização ao participar etc.

ampliação das possibilidades
para os momentos de lazer.
Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o
que aprenderam e descobriram sobre a modalidade escolhida, assim como para escutar os colegas sobre o que
descobriram e aprenderam.
Ampliação do repertório motor.
Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

Guedra, Schikatt,
Gnawa,
Quizomba,
Samba
dentre outras.

• Disponibilidade para definir
regras nas práticas de dança
como recurso para a organização
das
atividades,

• Dança e inclusão.

•

•
•
•

• Organizar e praticar
atividades rítmicas,
valorizando-as
como recurso para

• Visita a um espaço, na localidade, de prática
profissional ou amadora de uma ou mais
modalidades pesquisadas.
• Registro (escrito, fotos, gravação de imagens e sons) da visita como material de
apoio para comparar, refletir e discutir as
práticas com fins profissionais, comparando-as com as práticas com fins educacionais e de lazer.
• Situações de prática da dança escolhida
com grande número de variações sobre o
espaço, número de jogadores, variação de
regras e materiais.
• Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre o porquê de praticar essa ou
aquela modalidade de dança, de forma a
ampliar o interesse por novas práticas, e deverão argumentar também sobre os contextos onde essas práticas são produzidas e inferir sobre os porquês de sua valorização.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas,
favorecendo a verbalização de opiniões e
sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando possíveis
adaptações para a vivência na escola. Os
alunos, mediados pelo professor, deverão
considerar a diversidade de habilidades presentes no grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a
inclusão de todos.
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede adequando
as diferentes práticas ao contexto escolar;

usufruir o tempo
disponível,
bem
como ter a capacidade de alterar ou
interferir nas regras
convencionais,
como intuito de
torná-las mais adequadas ao momento do grupo, favorecendo a inclusão de todos os
praticantes. Analisar, compreender e
manipular os elementos que compõem as regras
como instrumentos
de criação e transformação.

•
•

•
•

•
•

considerando a diversidade
de habilidades presentes no
grupo.
Conceito de diversidade e
conceito de inclusão.
Disponibilidade para aplicar
os conhecimentos adquiridos
e os recursos disponíveis na
criação e adaptação de atividades rítmicas, otimizando o
tempo disponível para o lazer.
Organização e participação
de atividades rítmicas recreativas, coletivas e individuais.
Organização e participação
em atividades rítmicas de
competições coletivas e individuais.
Cooperação e aceitação das
funções atribuídas dentro do
trabalho em equipe.
Compreensão de que competir com o outro não significa rivalidade, entendendo a oposição como uma condição da
disputa e não como uma atitude frente aos demais.

• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Elaboração de regulamentos e códigos de
conduta para a organização e realização
eventos de dança.
• Roda de conversa enfatizando a participação de cada aluno na atividade realizada,
estimulando as falas sobre a adequação ou
não das regras pré-estabelecidas às habilidades do grupo.
• Roda de conversa, após as apresentações,
em que os alunos possam relatar o que perceberam da atuação uns dos outros em situação de vivência, enfatizando os aspectos
técnicos e as possibilidades de lazer e recreação da atividade.
• Situações de vivência de dança em que todos os alunos passem pelas funções de:
• Praticante, evidenciando e favorecendo a
compreensão das posições e funções dentro das coreografias;
• Árbitro e mesário, evidenciando e favorecendo a compreensão das regras e sua aplicação, bem como a responsabilidade pela
condução do jogo e mediação de conflitos;
• Torcedor, evidenciando e favorecendo a
compreensão da importância das atitudes
de respeito nas situações de confronto.
• Discussões em que os alunos tenham que
opinar
sobre
situações
concretas
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• da evolução na elaboração das regras
que contemplem as habilidades individuais e coletivas, favorecendo a participação de todos;
• da evolução na resolução de situações-problema e conflitos envolvendo
a organização e a condução dos jogos
e eventos;
• sobre as propostas do aluno de alteração das regras dos esportes e jogos,
explicitando a compreensão de como
transformar e manipular as regras
sem descaracterizar as modalidades.

•

• Organizar e fazer
uso das práticas de
dança como recurso para integração entre as pessoas, valorizandoas como meios
para ampliar a convivência na diversidade e para redução do preconceito.

• Identificação das atividades
rítmicas que favorecem a participação de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros).
• Identificação das modalidades de dança que favorecem
a participação de diferentes
biótipos (altos, baixos, gordos, magros).
• Identificação e comparação
das características das danças que favorecem a participação de diferentes biótipos
(altos, baixos, gordos, magros).
• Disponibilidade para a prática
de algumas das danças apontados pelo grupo como mais
integradoras dos diferentes
biótipos.
• Eleição de uma dança para
aperfeiçoamento,
considerando as diferentes características presentes no grupo.

• Coreografias de
diversos tipos de
danças.

•
•

•
•
•
•
•

• Mostras e eventos
culturais dos diversos tipos de
danças.

•

vivenciadas durante as atividades rítmicas,
estimulando a reflexão sobre o grau de dificuldade encontrado durante a prática para
diferentes praticantes dentro do mesmo
grupo, favorecendo a inclusão de todos a
partir da alteração de algumas regras.
Situações em que os alunos expressem
seus sentimentos sobre circunstâncias concretas de vitória e derrota vivenciadas durante as danças, estimulando a reflexão sobre o caráter recreativo e de integração entre as pessoas.
Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Roda de conversa levantando as atividades
rítmicas que integram diferentes biótipos
(altos, baixos, gordos, magros), com estimulo para a argumentação sobre as características dessas atividades que relativizam
as diferenças.
Processo de escolha de algumas dessas
danças para a prática com reflexão posterior sobre os resultados relativos à
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Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos conhecimentos
para o grupo;
• da evolução da expressão nas rodas
de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que identificam a discriminação e o preconceito com relação aos
diferentes biótipos;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo de pesquisa, da contribuição
nos momentos de práticas, da contribuição com propostas de adaptação
de regras, espaços e materiais que viabilizem a participação de todos, da
satisfação e realização que demonstra
ao participar.

• Discussão sobre estereótipos
e preconceitos relativos às
danças e demais práticas corporais, propondo alternativas
para a sua superação.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência através das diferentes práticas.
• Ampliação do repertório motor e valorização de cada prática como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

• Valores e atitudes
expressos nos diferentes tipos de
danças.

•

•

•

•

•

integração de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros).
Processo de escolha de uma entre as modalidades de dança levantadas pelo grupo
como potencialmente favorável à integração de diferentes biótipos (altos, baixos,
gordos, magros).
Roda de conversa, após as práticas, para
avaliar a vivência no que se refere à integração dos diferentes biótipos, bem como para
discutir quaisquer atitudes discriminatórias
que eventualmente venham a acontecer durante as atividades.
Vivência da modalidade escolhida com objetivo de ampliação do repertório motor e
gestual dos alunos, considerando as diferenças relacionadas aos diferentes biótipos.
Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades e favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de identificá-los no contexto em que vivem, dentro e
fora da escola.
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54. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – LUTAS – 9º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Conhecer, valorizar,
apreciar e desfrutar
de algumas das diferentes manifestações de lutas, adotando uma postura
despojada de preconceitos ou discriminações por razões sociais, sexuais ou culturais. Reconhecer e valorizar as diferenças
de
desempenho,
linguagem e expressividade decorrentes, inclusive,
dessas mesmas diferenças culturais,
sexuais e sociais.
Relacionar a diversidade de manifestações da cultura
corporal de seu ambiente e de outros,
com o contexto em
que são produzidas
e valorizadas.

• Participação nas mais variadas manifestações de lutas,
envolvendo competição, cooperação e recreação.
• Conhecimento e valorização
das manifestações de lutas,
relacionando-as com os contextos em que foram criadas
(os valores e significados, hábitos e costumes).
• Identificação e análise das características das lutas que favorecem a inclusão das diferenças.
• Escolha de uma luta, considerando o contexto original de
sua prática, comparando-o
com as adaptações realizadas
na escola a fim de que atenda
aos princípios educacionais.
• Discussão sobre as transformações históricas, o processo
de esportivização e a midiatização de uma ou mais lutas,
valorizando e respeitando as
culturas de origem.
• Disponibilidade para apresentar e explicar aos colegas o
que aprenderam e descobriram sobre a modalidade escolhida, assim como para

• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
• Uso da metodologia baseada em projetos.
• Situações em que os alunos possam sugerir
e praticar as mais variadas modalidades de
lutas, resgatando pesquisas feitas, jogos
aprendidos nos anos anteriores, esportes
convencionais, atividades aprendidas em
outros contextos etc.
• Pesquisa sobre os locais de prática de luta,
sobre lutas tradicionais e regionais etc., comparando com outras regiões do país e do
mundo.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre o
processo de esportivização e midiatização
das lutas (o professor pode fornecer referências bibliográficas e sites como subsídio para
a pesquisa inicial).

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Origem, evolução e características das Lutas.
• Lutas e as capacidades físicas:
flexibilidade,
força, resistência, coordenação, agilidade.

• Lutas tradicionais e regionais,
comparadas a
lutas mundiais.
• Origem, evolução e características das lutas.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• do resgate das atividades realizadas
quanto à diversificação e valorização
cultural, bem como, adaptação ao contexto escolar;
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou seus conhecimentos e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao
tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes ou outras
práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma ampliação de conhecimento capaz de minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, da contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, da satisfação e realização ao participar etc.

escutar os colegas sobre o que
descobriram e aprenderam.
• Ampliação do repertório motor.
• Valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

• Organizar e praticar
lutas, valorizandoas como recurso
para usufruir do
tempo disponível,

• Disponibilidade para definir regras nas práticas de lutas
como recurso para a organização
das
atividades,

• Lutas
do
mundo.
• Fundamentos
gerais das lutas.

• Visita a um espaço, na localidade, de prática
profissional ou amadora de uma ou mais modalidades pesquisadas.
• Registro (escrito, fotos, gravação de imagens
e sons) da visita como material de apoio para
comparar, refletir e discutir as práticas com
fins profissionais, comparando-as com as
práticas com fins educacionais e de lazer.
• Situações de prática de luta escolhidas com
grande número de variações sobre o espaço,
número de praticantes, variação de regras e
material.
• Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre o porquê de praticar essa ou
aquela modalidade de luta, de forma a ampliar o interesse por novas práticas, e deverão argumentar também sobre os contextos
onde essas práticas são produzidas e inferir
sobre os porquês de sua valorização.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e as dificuldades encontradas, indicando possíveis
adaptações para a vivência na escola. Os
alunos, mediados pelo professor, deverão
considerar a diversidade de habilidades presentes no grupo e as características de seus
integrantes, favorecendo a participação e a
inclusão de todos.
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede adequando
as diferentes práticas ao contexto escolar;

bem como ter a capacidade de alterar
ou interferir nas regras convencionais,
como intuito de
torná-las mais adequadas ao momento do grupo, favorecendo a inclusão de todos os praticantes. Analisar,
compreender e manipular os elementos que compõem
as regras como instrumentos de criação e transformação.

•
•

•
•
•
•

considerando a diversidade de
habilidades presentes no
grupo.
Conceito de diversidade e conceito de inclusão.
Disponibilidade para aplicar
os conhecimentos adquiridos
e os recursos disponíveis na
criação e adaptação de atividades de lutas, otimizando o
tempo disponível para o lazer.
Organização e participação de
lutas recreativas coletivas e individuais.
Organização e participação
em lutas de competições coletivas e individuais.
Cooperação e aceitação das
funções atribuídas dentro do
trabalho em equipe.
Compreensão de que competir com o outro não significa rivalidade, entendendo a oposição como uma condição da
disputa e não como uma atitude frente aos demais.

• As lutas como
esporte.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Elaboração de regulamentos e códigos de
conduta para a organização e realização de
eventos de combate.
Roda de conversa enfatizando a participação
de cada aluno na atividade realizada, estimulando as falas sobre a adequação ou não
das regras pré-estabelecidas às habilidades
do grupo.
Roda de conversa, após o combate, em que
os alunos possam relatar o que perceberam
da atuação uns dos outros em situação de
combate, enfatizando os aspectos técnicos e
os aspectos táticos e as possibilidades de lazer e recreação da atividade.
Situações de vivência de lutas em que todos
os alunos passem pelas funções de:
Lutador, evidenciando e favorecendo a compreensão das posições e funções dentro das
táticas de ataque e defesa;
Árbitro e mesário, evidenciando e favorecendo a compreensão das regras e sua aplicação, bem como a responsabilidade pela
condução do jogo e mediação de conflitos;
Torcedor, evidenciando e favorecendo a
compreensão da importância das atitudes
de respeito nas situações de confronto.
Discussões em que os alunos tenham que
opinar sobre situações concretas vivenciadas durante as lutas, estimulando que reflitam sobre o grau de dificuldade encontrado
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• da evolução na elaboração das regras
que contemplem as habilidades individuais e coletivas, favorecendo a participação de todos;
• da evolução na resolução de situações
problema e conflitos envolvendo a organização e a condução dos jogos e
eventos;
• sobre as propostas do aluno de alteração das regras dos esportes e jogos,
explicitando a compreensão de como
transformar e manipular as regras sem
descaracterizar as modalidades.

•

• Organizar e fazer
uso das práticas de
lutas como recurso
para integração entre as pessoas, valorizando-as como
meios para ampliar
a convivência na diversidade e para redução do preconceito.

• Identificação das lutas que
mais favorecem a participação
de diferentes biótipos (altos,
baixos, gordos, magros).
• Identificação e comparação
das lutas que mais favorecem
a participação de diferentes
biótipos (altos, baixos, gordos,
magros).
• Disponibilidade para a prática
de algumas das lutas apontadas pelo grupo como mais integradoras dos diferentes biótipos.
• Eleição de uma luta para aperfeiçoamento, considerando as
diferentes características presentes no grupo.
• Problematização de 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.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos,

• Biótipos e as lutas.

•
•

•
•
•
• Diferença entre
luta e briga, reconhecendo a
luta como prática corporal organizada.

•
•

•

•

durante a prática para diferentes lutadores
dentro do mesmo grupo, favorecendo a inclusão de todos a partir da alteração de algumas regras.
Situações em que os alunos expressem seus
sentimentos sobre circunstâncias concretas
de vitória e derrota vivenciadas durante as
lutas, estimulando que reflitam sobre o caráter recreativo e de integração entre as pessoas.
Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
Gamificação;
Uso de tecnologias digitais.
Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
Roda de conversa levantando as lutas que
integram diferentes biótipos (altos, baixos,
gordos, magros), com estimulo para a argumentação sobre as características dessas
atividades que relativizam as diferenças.
Processo de escolha de algumas dessas atividades de lutas para a prática, com reflexão
posterior, sobre os resultados relativos à integração de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros).
Processo de escolha de uma entre as modalidades de lutas levantadas pelo grupo como
potencialmente favorável a integração de
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Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos conhecimentos
para o grupo;
• da evolução da expressão nas rodas de
conversa, apresentando argumentos
pertinentes ao tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que identificam a discriminação e o preconceito com relação aos diferentes biótipos;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo
de pesquisa, da contribuição nos momentos de práticas, da contribuição
com propostas de adaptação de regras, espaços e materiais que viabilizem a participação de todos, da satisfação e realização que demonstra ao
participar.

técnicos) para obter eficiência
e satisfação.
• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e
a convivência através das diferentes práticas.
• Ampliação do repertório motor
e valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.

• A influência das
competições de
lutas nas mídias
sociais.
• Lutas do Brasil.
• Interação de lutas entre homens e mulheres respeitando
as
diferenças
corporais.
• Lutas: benefícios e malefícios
para a saúde.

•

•

•

•

diferentes biótipos (altos, baixos, gordos,
magros).
Roda de conversa, após as práticas, para
avaliar a vivência no que se refere à integração dos diferentes biótipos, bem como para
discutir quaisquer atitudes discriminatórias
que eventualmente venham a acontecer durante as atividades.
Vivência da modalidade escolhida com objetivo de ampliação do repertório motor e gestual dos alunos, considerando as diferenças
relacionadas aos diversos biótipos.
Roda de conversa para reflexão após as práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades e favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de identificá-los no contexto em que vivem, dentro e
fora da escola.
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55. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA – 9º
ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer, valorizar,
apreciar e desfrutar
de algumas das diferentes manifestações de práticas
corporais de aventura, adotando uma
postura despojada
de preconceitos ou
discriminações por
razões sociais, sexuais ou culturais.
Reconhecer e valorizar as diferenças
de
desempenho,
linguagem e expressividade decorrentes, inclusive,
dessas mesmas diferenças culturais,
sexuais e sociais.
Relacionar a diversidade de manifestações da cultura
corporal de seu ambiente e de outros,
com o contexto em
que são produzidas
e valorizadas.

• Participação nas mais variadas práticas corporais de
aventura envolvendo competição, cooperação e recreação.
• Valorização das práticas como
momento de convivência em
grupo, reconhecendo e valorizando as diferenças pessoais.
• Conhecimento e valorização
das práticas corporais de
aventura,
relacionando-as
com os contextos em que foram criadas (valores e significados, hábitos e costumes).
• Identificação e comparação
das características das práticas corporais de aventura que
favorecem a inclusão das diferenças, bem como suas transformações históricas.
• Escolha de uma prática, considerando o seu contexto original, comparando-o com as
adaptações realizadas na escola a fim de que atenda aos
princípios da prática educacional.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Práticas corporais de aventura
urbana.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Situações em que os alunos possam sugerir
e experimentar as mais variadas práticas
corporais de aventura e as atividades aprendidas em outros contextos etc.
• Pesquisa sobre os locais de práticas corporais de aventuras de sua região, Parque
Chico Mendes, Horto Florestal, Praça da Revolução, Mercado Velho, Gameleira etc. comparando com outras regiões do país e do
mundo.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo professor, em livros, revistas e internet sobre as
transformações históricas das práticas corporais de aventura (o professor pode
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• do resgate das atividades realizadas
quanto à diversificação e valorização
cultural, bem como da adaptação ao
contexto escolar;
• da pesquisa realizada, avaliando o
quanto o aluno ampliou seus conhecimentos e contribuiu com novos conhecimentos trazidos para o grupo;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, apresentando argumentos pertinentes ao
tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que os esportes ou outras
práticas da cultura corporal são produzidos e valorizados, indicando uma ampliação de conhecimento capaz de minimizar o preconceito;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, das regras, da contribuição com
propostas (adaptação de regras, espaços e materiais) que viabilizem a participação de todos, da satisfação e realização ao participar etc.

• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
• Pesquisa sobre as práticas
corporais de aventura pouco e
ou não divulgadas pela mídia.
• Disponibilidade para conhecer
as práticas diferenciadas, percebendo-as como ampliação
das possibilidades para os momentos de lazer.
• Ampliação do repertório motor
e valorização de cada nova
prática como momento de
convivência em grupo.
• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

fornecer referências bibliográficas e sites
como subsídio para a pesquisa inicial).
• Visita a um espaço, na localidade, de prática
profissional ou amadora de uma ou mais modalidades pesquisadas.
• Registro (escrito, fotos, gravação de imagens
e sons) da visita como material de apoio para
comparar, refletir e discutir as práticas com
fins profissionais comparando-as com as
práticas com fins educacionais e de lazer.
• Situações de vivências de práticas corporais
de aventura escolhidas com grande número
de variações sobre o espaço, número de praticantes, variação de regras e materiais.
• Processo de apresentação, argumentação e
votação. Os alunos deverão defender suas
ideias sobre o porquê de praticar essa ou
aquela modalidade de práticas corporais de
aventura, de forma a ampliar o interesse por
novas práticas, e deverão argumentar também sobre os contextos onde essas práticas
são produzidas e inferir sobre os porquês de
sua valorização.
• Situações em que os alunos possam apreciar e praticar as atividades pesquisadas, favorecendo a verbalização de opiniões e sentimentos.
• Roda de conversa em que os alunos tenham
que manifestar opiniões sobre a atividade,
identificando as principais regras e dificuldades encontradas, indicando possíveis adaptações para a vivência na escola. Os alunos,
mediados pelo professor, deverão considerar a diversidade de habilidades presentes
no grupo e as características de seus integrantes, favorecendo a participação e a inclusão de todos.
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• Organizar e realizar
práticas corporais
de aventura, valorizando-as como recurso para usufruir
do tempo disponível, bem como ter a
capacidade de alterar ou interferir nas
regras convencionais, como intuito
de torná-las mais
adequadas ao momento do grupo, favorecendo a inclusão de todos os praticantes. Analisar,
compreender e manipular os elementos que compõem
as regras como instrumentos de criação e transformação.

• Disponibilidade para definir regras nas práticas corporais de
aventura como recurso para a
organização das atividades,
considerando a diversidade de
habilidades presentes no
grupo.
• Conceito de diversidade e conceito de inclusão.
• Disponibilidade para aplicar
os conhecimentos adquiridos
e os recursos disponíveis na
criação e adaptação de práticas corporais de aventura, otimizando o tempo disponível
para o lazer.
• Organização e participação de
práticas corporais de aventura
recreativas, coletivas e individuais.
• Organização e participação
em práticas corporais de aventura de competições coletivas
e individuais.
• Cooperação e aceitação das
funções atribuídas dentro do
trabalho em equipe.
• Compreensão de que competir com o outro não significa rivalidade, entendendo a oposição como uma condição da
disputa e não como uma atitude frente aos demais.

• Práticas corporais de aventura
urbanas.

• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.
• Elaboração de regulamentos e códigos de
conduta para a organização e realização de
eventos de práticas corporais de aventura.
• Roda de conversa enfatizando a participação
de cada aluno na atividade realizada, estimulando as falas sobre a adequação ou não
das regras pré-estabelecidas às habilidades
do grupo.
• Roda de conversa, após as práticas de aventura, em que os alunos possam relatar o que
percebem da atuação uns dos outros em situação de prática, enfatizando os aspectos
técnicos e os aspectos táticos com as possibilidades de lazer e recreação da atividade.
• Situações de vivência de práticas corporais
de aventura em que todos os alunos passem
pelas funções de:
• Praticante, evidenciando e favorecendo a
compreensão das posições e funções dentro
das execuções dos movimentos.
• Árbitro e mesário, evidenciando e favorecendo a compreensão das regras e sua aplicação, bem como a responsabilidade pela
condução do jogo e a mediação de conflitos;
• Torcedor, evidenciando e favorecendo a
compreensão da importância das atitudes
de respeito nas situações de confronto.
• Discussões em que os alunos tenham que
opinar sobre situações concretas vivenciadas durante as práticas corporais de aventura, estimulando que reflitam sobre o grau
de dificuldade encontrado durante a prática
para diferentes jogadores dentro do mesmo
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Observação, registro e análise:
• de como o aluno procede adequando
as diferentes práticas ao contexto escolar;
• da evolução na elaboração das regras
que contemplem as habilidades individuais e coletivas favorecendo a participação de todos;
• da evolução na resolução de situações
problema e conflitos envolvendo a organização e a condução dos jogos e
eventos;
• sobre as propostas do aluno de alteração nas regras dos esportes e jogos,
explicitando a compreensão de como
transformar e manipular as regras sem
descaracterizar as modalidades.

grupo, favorecendo a inclusão de todos a
partir da alteração de algumas regras.
• Situações em que os alunos expressem seus
sentimentos sobre circunstâncias concretas
de vitória e derrota vivenciadas durante as
práticas de aventura, estimulando que reflitam sobre o caráter recreativo e de integração entre as pessoas.
• Organizar e fazer
uso das práticas
corporais de aventura como recurso
para a integração
entre as pessoas,
valorizando-as
como meios para
ampliar a convivência na diversidade e
para redução do
preconceito.

• Identificação de práticas corporais de aventura que favorecem a participação de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros).

• Biótipos e atividade física.

• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida,
aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, aprendizagem compartilhada,
aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Roda de conversa levantando práticas corporais de aventura que integram diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros), com
estimulo para a argumentação sobre as características dessas atividades que relativizam as diferenças.

• Identificação e comparação
das práticas corporais de
aventura que favorecem a participação de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos, magros).
• Disponibilidade para realizar
algumas das práticas corporais de aventura apontados
pelo grupo como integradoras
dos diferentes biótipos.
• Eleição de uma prática corporal de aventura para aperfeiçoamento, considerando as diferentes características presentes no grupo.
• Ampliação de recursos (conceituais, motores, táticos, técnicos) para obter eficiência e
satisfação.
• Disponibilidade para falar, ouvir, debater e refletir com os
colegas sobre a diversidade e

• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo
em questão.

• Jogos de aventura.
• Práticas corporais de aventura
na natureza.

• Processo de escolha de algumas dessas atividades para a prática com reflexão posterior
sobre os resultados relativos à integração de
diferentes biótipos (altos, baixos, gordos,
magros).
• Processo de escolha de uma entre as modalidades esportivas levantadas pelo grupo
como potencialmente favorável a integração
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Observação, registro e análise:
• da pesquisa realizada, do quanto o
aluno ampliou seus conhecimentos e
contribuiu com novos conhecimentos
para o grupo;
• da evolução da expressão nas rodas de
conversa, apresentando argumentos
pertinentes ao tema proposto;
• de como o aluno se expressa oralmente nas rodas de conversa, emitindo opiniões sobre os diferentes contextos em que identificam a discriminação e o preconceito com relação aos diferentes biótipos;
• de como o aluno participa das atividades: grau de compreensão da atividade, de envolvimento com o processo
de pesquisa, da contribuição nos momentos de práticas, da contribuição
com propostas de adaptação de regras, espaços e materiais que viabilizem a participação de todos, da satisfação e realização que demonstra ao
participar.

a convivência através das diferentes práticas.

de diferentes biótipos (altos, baixos, gordos,
magros).

• Ampliação do repertório motor
e valorização de cada prática
como momento de convivência em grupo.

• Roda de conversa, após as práticas, para
avaliar a vivência no que se refere à integração dos diferentes biótipos, bem como para
discutir quaisquer atitudes discriminatórias
que eventualmente venham a acontecer durante as atividades.

• Disponibilidade para manifestar e ouvir manifestações de
sentimentos, ideias e opiniões, antes, durante e após as
atividades.

• Vivência da modalidade escolhida com objetivo de ampliação do repertório motor e gestual dos alunos, considerando as diferenças
relacionadas aos diversos biótipos.
• Roda de conversa para reflexão após essas
práticas, estimulando a expressão de sentimentos e dificuldades, favorecendo o estabelecimento de metas individuais e coletivas.
• Roda de conversa que envolva a apresentação dos conceitos de integração, discriminação e preconceito, com o objetivo de identificá-los no contexto em que vivem, dentro e
fora da escola.
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56. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – CAPACIDADE TRANSVERSAL A TODOS OS
EIXOS – 9º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Conhecer, organizar e interferir no
espaço de forma
autônoma,
bem
como reivindicar locais
adequados
para promoção de
atividades corporais e de lazer, reconhecendo-as
como uma necessidade do ser humano e um direito
do cidadão, em
busca de uma melhor qualidade de
vida.

• Conceito de lazer, atividade física e esporte de participação.

• Qualidade de vida.

• Roda de conversa com os alunos como
forma de identificar os saberes acerca do
conteúdo em questão.

• Participação em modalidades
individuais e coletivas, adotando uma atitude de pesquisa sobre as melhores condições de prática.

• Ética e cidadania:
Inclusão

• Ampliação do conhecimento
sobre as diferentes modalidades relacionadas ao lazer,
das necessidades de espaços, materiais e possibilidades de adaptação.
• Ampliação da verificação sobre os espaços existentes no
entorno da escola, propondo
e produzindo alternativas
para a prática de atividade física, esporte e de lazer.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Trabalho
equipe

em

• Pluralidade Cultural

• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo
professor, e debate sobre o conceito de atividade física e lazer como direito.
• Entrevista com a comunidade escolar sobre
os desejos e as necessidades de espaços
voltados para o lazer e a prática de atividade física.
• Entrevista com a comunidade do entorno
escolar sobre os espaços existentes para a
prática de atividades físicas e de lazer, bem
como sobre os desejos e necessidades
dessa comunidade.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Observação registro e análise:
• do envolvimento com o processo de
pesquisa sobre o tema proposto;
• da compreensão da relação entre lazer e atividade física como direito;
• do envolvimento com as pesquisas
junto à comunidade e com a transformação dos resultados em informações úteis ao planejamento de reivindicações e ou intervenções;
• de como o aluno participa e se envolve
nas atividades de construção e adaptação dos materiais e espaços;
• de como o aluno se envolve na prática
das atividades, bem como na avaliação da qualidade das adaptações;
• da evolução da capacidade de organizar eventos e torneios;
• da evolução na argumentação sobre o
direito de acesso ao lazer e à atividade
física.

• Confecção de uma lista de práticas possíveis a partir da intervenção para adaptação
do espaço interno e externo da escola.
• Vivência dessas práticas avaliando as adaptações quanto à motivação e caracterização das atividades.
• Situações de construção e adaptação de
espaços e materiais para a popularização
de algumas práticas, por exemplo: postes
móveis de vôlei adaptados sobre pneus
com cimento, que possibilitem a prática em
pequenos espaços, marcação de uma pista
de caminhada no canteiro central de uma
avenida ou ao redor de uma praça etc.
• Organização de eventos para a comunidade
escolar interna e externa a partir da adaptação de espaços e materiais.
• Roda de conversa sobre a adequação dos
espaços e materiais para a prática das atividades (motivação e interesse).
• Elaboração de um documento, mediado
pelo professor, a ser enviado à direção da
escola, câmara dos vereadores, prefeitura
etc., reivindicando melhores condições de
prática a partir da adaptação dos espaços
identificados como possíveis, apoiado nas
reivindicações da comunidade.
• Reconhecer-se
como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de
higiene, alimentação e atividades
corporais, relacionando-os com os
efeitos sobre a

• Conceito de ecologia (parte
da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e
o meio ambiente em que vive)
abrangendo a compreensão
do que é viver ecologicamente consigo mesmo e com
os outros (ecologia humana).
• Conceito de saúde e qualidade de vida (sedentarismo e

• Meio
ambiente/
sustentabilidade
• Saúde Qualidade
de vida.
• Higiene.

• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.
• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
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Observação, registro e análise:
• do envolvimento na pesquisa sobre os
temas propostos;
• da compreensão dos principais conceitos relacionados com a saúde e a
qualidade de vida;
• do registro dos hábitos pessoais relacionados à saúde, higiene e qualidade

própria saúde e a
melhoria da saúde
coletiva.

obesidade) e a sua relação
com a prática de atividade física;
• Identificação dos benefícios
das práticas corporais para a
qualidade de vida;
• Valorização das práticas corporais para desenvolvimento
do aluno nos campos da saúde, educação e lazer;

• Meio
ambiente/
sustentabilidade

• Compreensão dos efeitos dos
hábitos de higiene, alimentação e atividades corporais sobre a própria qualidade de
vida;

• Higiene.

• Saúde Qualidade
de vida.

• Situações em que os alunos possam avaliar
seus hábitos alimentares, de higiene e atividade física regular, como um diagnóstico
da situação atual. Exemplo: produção de
um quadro individual, registrando a alimentação, as práticas de atividade física, tempo
de repouso, de lazer, horários e regularidade, hábitos de higiene etc.

• Reconhecimento da influência do ambiente, da cultura e
da mídia sobre os hábitos de
higiene, alimentação e atividades corporais.

• Levantamento de dietas divulgadas nas mídias sociais, analisando se as recomendações estão baseadas em estudos científicos ou se são modismos, como por exemplo: dieta de verão, dieta da lua, dieta intermitente etc. (se possível, contar com a presença de um profissional nutricionista).

• Pesquisa sobre os hábitos de
higiene, alimentação, hidratação e atividades corporais e
seus efeitos sobre a qualidade de vida.
• Disponibilidade para comentar e debater sobre o tema,
pautando suas opiniões em
bases científicas.

• Meio
ambiente/
sustentabilidade

• Disponibilidade para multiplicar, compartilhando com a comunidade escolar, os conhecimentos adquiridos.

• Higiene

• Conhecimento dos princípios
básicos da fisiologia do

• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Pesquisa, orientada didaticamente pelo
professor, em livros, revistas e internet sobre ecologia, qualidade de vida, vida ativa,
alimentação saudável e fisiologia do exercício (o professor pode fornecer referências
bibliográficas e sites como subsídio para a
pesquisa inicial).

• Saúde Qualidade
de vida.

• Roda de conversa em que os alunos possam explicitar e analisar os registros sobre
os próprios hábitos alimentares, atividades
voltadas à qualidade de vida e higiene, registrados ao longo do tempo, relacionando
aos conhecimentos científicos adquiridos.
• Situações de prática de atividades físicas,
relacionando-as com as condições ambientais favoráveis para prática, como por
exemplo, horário, condição climática, sombra ou exposição solar, alimentação
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•

•
•

•
•

•

de vida;(regularidade dos registros,
sistematização das informações etc.);
de como o aluno participa e se envolve
na busca pelo conhecimento, na apresentação, na reflexão e debate em
grupo;
da participação nas atividades práticas seguidas de reflexão em busca de
melhores condições;
da adaptação e ou escolha das atividades físicas em função dos melhores
horários e condições climáticas que
potencializem o bem estar;
da evolução do conhecimento e estabelecimento de relação entre atividade física e alimentação saudável;
das relações estabelecidas entre o
programa pessoal e os hábitos alimentares e higiênicos para melhoria da
qualidade de vida;
da participação na elaboração e apresentação dos conhecimentos obtidos
para a comunidade escolar.

exercício relacionados a horários, condições climáticas, necessidades de hidratação e
proteção solar.
• Disponibilidade para controlar as atividades corporais
com autonomia, aplicando
conceitos de vida ativa e hábitos saudáveis.
• Valorização do conhecimento
para a melhoria e manutenção da qualidade de vida.

anterior à prática, necessidade de higiene
após a prática etc.

• Meio
ambiente/
sustentabilidade
• Saúde Qualidade
de vida.
• Higiene.

• Relação entre os princípios
básicos da fisiologia do exercício, dos conceitos de higiene, saúde, vida ativa, qualidade de vida e o estabelecimento de rotinas de atividades.

• Roda de conversa sobre a adequação das
atividades às condições ambientais e ao
horário.
• Pesquisa sobre as diferentes características das atividades físicas e necessidades
de reposição de nutrientes e hidratação relativas a elas.
• Roda de conversa, após a prática, sobre a
adequação das atividades à alimentação,
antes e após o exercício, e às necessidades
de hidratação.
• Situações que favoreçam a percepção e a
análise das condições climáticas e a escolha de atividades. Exemplo: atividades de
muita movimentação, de característica aeróbica, em horários de sol forte, associadas
à necessidade de proteção solar e hidratação. Estabelecer comparações com horários mais próximos ao nascer ou pôr do sol.
• Roda de conversa realizada em grupo, enfatizando a participação de cada aluno nas
atividades com objetivo de qualidade de
vida, estimulando as falas sobre como se
percebem e as sensação frente à diversidade de práticas (de relaxamento e alongamento, fortalecimento, atenção e concentração, aeróbicos e anaeróbicos etc.).
• Organização de eventos para a comunidade
em que possam ser apresentados os conhecimentos pesquisados, refletidos e elaborados com relação à atividade física, hábitos alimentares e higiênicos e qualidade
de vida.

• Identificar os valores
e
as

• Identificação dos valores e informações divulgados pela

Observação, registro e análise:

• Padrões de Beleza
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informações divulgados pela mídia
com relação à saúde, beleza e qualidade de
vida,
sendo capaz de
discerni-las e reinterpretá-las em bases
científicas,
adotando uma postura crítica e autônoma na seleção
de atividades e procedimentos para a
manutenção
ou
aquisição da saúde.

mídia relacionados à beleza e
a saúde que se tornaram consenso entre o grupo.
• Discussão sobre as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde
e beleza, considerando a
forma como são apresentados nos diferentes meios (científico, midiático e etc.).

• Saúde
• Mídia
• Ética e cidadania

• Diferenciação, reflexão e debate sobre o conhecimento
divulgado nos veículos de comunicação;
• Compreensão da complexidade do conceito de saúde e
dos diferentes fatores que a
determinam;
• Ampliação do valor dado as
práticas corporais para desenvolvimento dos alunos
nos campos da educação e
do lazer sem reduzi-la a área
da saúde;

• Uso de metodologias ativas como: Rotação
por estação( aprendizagem personalizada),
sala de aula invertida, aprendizagem híbrida, aprendizagem personalizada a partir
do projeto de vida, aprendizagem compartilhada, aprendizagem por tutoria.
• Gamificação;
• Uso de tecnologias digitais.
• Uso da metodologia ativa baseada em investigação e em problemas;
Uso da metodologia baseada em projetos.
• Trabalhos individuais ou em grupo com o
objetivo de abordar temas relacionados à
saúde, beleza, estética, dietas e orientações alimentares difundidos nas propagandas, anúncios, revistas, internet etc. (na mídia de um modo geral).
• Debate sobre as questões levantadas.
• Construção coletiva de painel, classificando
as informações entre científicas e não científicas (empírica ou de senso comum).

• Reflexão, a partir da leitura da
mídia, sobre os padrões de
estética difundidos;
• Reconhecimento e interpretação de informações e dados
científicos.
• Valorização da identificação e
da capacidade de análise da
fonte de informação.
• Análise de modelos de treinamento de práticas da cultura
corporal
relacionadas
à

• Roda conversa com os alunos como forma
de identificar os saberes acerca do conteúdo em questão.

• Padrões de Beleza
• Saúde
• Mídia
• Ética e cidadania

• Pesquisa, orientada didaticamente pelo
professor, para aprofundar o conhecimento
sobre os temas levantados na mídia, com o
objetivo de interpretar melhor a informação
e analisar o recorte muitas vezes dado pela
matéria que conduz a conclusões equivocadas ou de pouca validade científica.
• Debate em grupo sobre os conhecimentos
levantados acerca de cada tema, favorecendo a troca e a valorização do conhecimento pesquisado.
• Visita a diferentes academias com o objetivo de pesquisar e entrevistar praticantes e
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• da participação do aluno no trabalho
individual e em grupo: grau de compreensão da atividade; envolvimento
no o processo de reflexão coletiva sobre as informações veiculadas pela
mídia; contribuição, nos momentos
das práticas, com propostas de adaptação de regras, espaços e materiais
que viabilizem a participação de todos
;satisfação e realização que demonstra ao participar;
• da evolução da capacidade de identificar as informações e sua a qualidade
em bases científicas;
• do envolvimento do aluno na busca
pelo conhecimento (número de pesquisas, entrevistas, acesso a artigos,
filmes, documentários);
• da evolução da argumentação sobre
os conhecimentos pesquisados e da
qualidade das fontes de informação
utilizadas;
• da relação entre os programas elaborados e os objetivos definidos;
• do desenvolvimento das atividades
com a participação na organização
dos grupos no espaço, no tempo de
aula, na criação/adaptação de materiais.

•

•

•
•

melhoria das capacidades físicas voltadas à qualidade de
vida.
Participação no processo de
eleição das práticas a serem
realizadas na escola para
aprofundamento do conhecimento.
Participação em atividades
em grandes e pequenos grupos, considerando e respeitando as diferenças individuais.
Elaboração de objetivos e metas pessoais.
Disponibilidade para analisar,
refletir e dialogar sobre as dificuldades encontradas durante as práticas e as possibilidades de superação.

professores sobre os objetivos das diferentes atividades (objetivos da prática na ótica
do professor e objetivos da prática na expectativa dos praticantes).
• Levantamento de objetivos relacionados ao
desenvolvimento e manutenção de capacidades físicas (força, resistência, velocidade, flexibilidade) com trabalho em grupos
de interesse.
• Debate sobre as motivações para a escolha
do programa (relacionados à estética, à saúde, ambos etc.).
• Planejamento de programas a serem praticado pelos diferentes grupos.
• Situações de prática das atividades com
participação dos alunos na organização dos
grupos no espaço, no tempo de aula, na criação/adaptação de materiais etc.
• Roda de conversa sobre as descobertas
despertadas pelas novas práticas, levantamento de possibilidade de novos planejamentos com novas variações, tendo como
referência a prática original.
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ENSINO RELIGIOSO
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1. REFLEXÕES SOBRE ENSINO RELIGIOSO
A Proposta Curricular do Ensino Fundamental – Implementação do Ensino Religioso, Acre, 2002, destaca a necessidade da educação integral e o
modo como o Estado tem o dever de promovê-la. Também menciona o Art. 33, da Lei 9475/97 da Constituição de 1988, por meio da qual o Ensino Religioso
tem status garantido entre as demais disciplinas. A norma legal apresenta-se da seguinte forma:
“O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a
habilitação e admissão dos professores.
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino
religioso”. (ACRE 2002, p.9)
A Base Nacional Comum Curricular, 2018, ao estabelecer os referenciais para esta disciplina, aproxima-se, em seus pontos principais, daqueles
delineados no documento do Estado do Acre, quando destaca que a construção histórico-social do ser humano, por meio de produção e apropriação cultural,
ocorre em meio a relações sociais, com o meio ambiente e com otranscendente, num contexto de pluralidade de identidades. A Proposta Curricular do Acre
apresenta essa idêntica finalidade.
Por isso, se queremos colaborar na formação de pessoas construtoras e transformadoras da história, livres e solidárias, capazes de amar e viver em
comunidade, comprometidas com a causa da justiça, dos direitos humanos, dos valores ecológicos e da paz; responsáveis pela construção de um mundo
democrático, justo e solidário; capazes de conviver com os avanços tecnológicos, humanizando-os em favor da sociedade, convictos de que a realização não
virá de acúmulos de bens, dos sucessos, mas da própria pessoa e da sua essência etc., preci-samos reconhecer e dar importância a esta disciplina dentro do
nosso sistema educativo e, ao mesmo tempo, esclarecer e renovar o seu con-ceito, e o da sua prática pedagógica, da definição de seus conteúdos, natureza
e metodologia adequada ao universo escolar. (ACRE 2002, p.8).
A Base Nacional Comum Curricular destaca o ser humano como constituído de uma dimensão imanente (concreta/biológica), ao mes-mo tempo que
transcendente (subjetiva/simbólica), percebendo-se igual e diferente, de modo que a opção ou não por uma religião é compo-nente essencial. Nessa
construção de identidades, na distinção “eu” / “outro” / “nós” / “eles”, é fundamental a percepção das diferenças (alteri-dades), mediadas por relações
dialógicas de referenciais simbólicos (representações, saberes, crenças, convicções, valores). A Proposta Cur-ricular do Acre aponta essa mesma perspectiva.
Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou
convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias
seculares de vida. (BRASIL 2018, p. 434).
Para sair da tendência catequético-sectária, com seus tabus que isolam a comunidade em grupos fechados, em que se influenciaram as aulas de
religião, [...] para adquirir o caráter de ensino de uma ciência, que trata do homem nos seus aspectos ontológico-metafísicos, o ensino religioso deve
reestruturar-se [...] no preparo de docentes, de modo que venha a ser um instrumento do conhecimento, da crítica reflexiva, do diálogo e da construção de
novas competências. Para tanto, precisa: autonomia, flexibilidade, compromisso e competência profissional, responsabilidade ética e isenção de proselitismo.
(ACRE 2002, p. 16).
Portanto, a estreita relação entre esses dois documentos facilitou a formulação final de um Currículo de Referência Único para o Ensino Religioso do
Estado do Acre, tarefa fundamental pela qual objetivo e função desta disciplina estarão definidos com clareza.
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2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
O ponto de partida para a composição do Currículo de Referência Único para o Ensino Religioso do Estado do Acre foi a comparação entre o documento
nacional, a Base Nacional Comum Curricular 2018, e a Proposta Curricular do Ensino Fundamental – Implementação do Ensino Religioso, Acre, 2002, o
documento estadual. Verificou-se estreita semelhança de terminologia e conceitos entre os dois documentos.
A Proposta Curricular do Acre já definia o pressuposto de dois Eixos Norteadores, Transcendência e Alteridade, antecipando essa mesma abordagem
na Base Nacional Comum Curricular, que destaca “Alteridade” e “Transcendência”, sendo este último eixo focado nos ob-jetos de conhecimento e nas
habilidades.
O documento do Acre enseja que qualquer abertura para o Transcendente, característica geral de qualquer religião, não pode prescindir de equivalente
postura de respeito ao outro, configurada no eixo Alteridade. Já o documento nacional apresenta o ser humano, ao mesmo tempo, “imanente e transcendente”,
indicando “Alteridade” como Unidade Temática, juntamente com “Identidade”.
A Proposta Curricular do Acre também define quatro Unidades Temáticas como contexto de abordagem para seus Tópicos Curricula-res: Ser Humano,
Tradição, Ética e Espiritualidade. Tal contextualização permite enquadrar, de modo genérico, qualquer definição para “reli-gião”, evitando induções que
comprometam a isenção de uma proposta curricular dessa natureza.
As Unidades Temáticas na Base Nacional Comum Curricular, embora não totalmente idênticas às da Proposta Curricular do Acre, ex-pressas por
Identidade e Alteridade, Manifestações religiosas (1º ao 5º e 7º ano) e Crenças e filosofias de vida (6º ao 9º ano), não apresentam notáveis distinções em
relação ao documento do estado.
Por exemplo, elementos definidos no documento nacional como “práticas ritualísticas”, “espaços”, “territórios sagrados”, “ritos”, “mitos”, “crenças”,
“divindades”, “tradições” e, ainda, “narrativas”, “oralidade”, “escritos” e “doutrinas”, estão incluídos, na Proposta Curricular do Acre, na Unidade Temática
“Tradição”.
E o que neste documento aparece como “Ética”, numa Unidade Temática em separado, no documento nacional é definido como “Crenças religiosas
e filosofias de vida”, sobretudo quando se discutem diferenças doutrinárias e os condicionamentos consequentes derivados dos códigos éticos e morais
relacionados aos fundamentos de cada religião.
Enquanto “Espiritualidade” é Unidade Temática, na Proposta Curricular do Acre, embora não apareça com essa mesma terminologia na Base Nacional
Comum Curricular, tem sua equivalência conceitual em meio a outros termos identificados na coluna “Habilidades”.
Preservados, nos dois documentos, os pressupostos éticos e científicos, no trato criterioso com as diversas culturas e tradições religio-sas, sem
privilégio concedido a qualquer crença ou convicção, o documento resultante dessa comparação é o Currículo de Referência Único de Ensino Religioso, diretriz
para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais, propondo o reconhecimento e respeito às histórias, memórias e valores das diferentes culturas, tradições
religiosas e filosofias de vida, como critérios essenciais à formação integral do aluno.
E segue o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Religioso, em relação à construção do caráter individual (subjetivo/eu) e
diverso (alteridade/outro) do aluno, no que se refere à reflexão e ao estudo de práticas espirituais (ritos e mitos diversos) e diferentes histórias de
acontecimentos religiosos (narrativas, celebrações, festas, peregrinações etc.).
Estabelece fundamentos teóricos e pedagógicos, como interculturalidade e ética da alteridade, de modo meticuloso, para que atenda também a quem
não possui religião, porém dotado de filosofia de vida que retrate o respeito ao outro e à dignidade humana. Para tanto, o estudo da disciplina opera-se num
contexto interdisciplinar:
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O conhecimento religioso, objeto da área de Ensino Religioso, é produzido no âmbito das diferentes áreas do
conhecimento científico das Ciências Humanas e Sociais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). Essas Ciências
investigam a manifestação dos fenômenos religiosos em diferentes culturas e sociedades enquanto um dos bens simbólicos
resultantes da busca humana por respostas aos enigmas do mundo, da vida e da morte. De modo singular, complexo e diverso,
esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos e significados de vida e diversas ideias de divindade (s), em torno dos quais se
organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos, símbolos, ritos, doutrinas, tradições,
movimentos, práticas e princípios éticos e morais. Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são parte
integrante do substrato cultural da humanidade. (BRASIL 2018, p. 434).

O lugar estratégico que a escola ocupa caracteriza-se como um espaço de aprendizagem, que atende à múltipla variedade de tradições religiosas,
garantindo conhecimento, valorização e respeito entre seus representantes. O componente Ensino Religioso, encarado em sua seriedade e complexidade,
oferece importante referencial para essa finalidade.
O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes
de reco-nhecimento e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens, experiências pedagógicas,
intercâmbios e diálogos permanentes, que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da
interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz. Tais finalidades se articulam aos elementos da formação integral dos
estudantes, na medida em que fomentam a aprendizagem da convivência democrática e cidadã, princípio básico à vida em
sociedade. (BRASIL 2018, p. 435).

O professor deverá treinar, antecipadamente, a flexibilização de sua experiência religiosa individual visto que, com naturalidade, vai expor elementos
de diversidade religiosa que, certamente, podem parecer estranhos a ele. Por isso deve ser cauteloso, porque lidará com traços muito pessoais de
religiosidade, até mesmo posturas restritivas, trazidas pelo aluno do contexto familiar, ainda que de modo não inten-cional.
Mais um dado que o professor deve observar, além do seu referencial em Ciências da Religião, como indica a Base Nacional Comum Curricular, é o
potencial de interdisciplinaridade do Ensino Religioso. Pelo fato de ser mediador competente no contexto da questão religiosa, tão afeita a sensibilidades,
esse profissional deve antever a capacidade de conexão com as disciplinas de História, Ciências, Linguagens, Arte e áreas como Filosofia, Sociologia,
Psicologia, Antropologia etc., pois o saber ocorre, no mundo real, vinculando entre si todas as ciências.
É usual criticar-se a evolução histórica da presença do Ensino Religioso em sala de aula, em função da pretensa hegemonia religiosa imposta pelo
colonizador que, desde o “descobrimento” do Brasil, constituiu-se em fator de opressão a indígenas e, posteriormente, a negros, forçando-os a se tornarem
cristãos. Todavia, o ensino dessa disciplina deve ser visto no mesmo status de qualquer outra, não como “ensino de religião”, mas como estudo do fenômeno
religioso, no contexto acadêmico das Ciências da Religião, segundo consta da Base Nacional Comum Curricular.

3. PARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
O Ensino Religioso, na Base Nacional Comum Curricular, constitui-se área do conhecimento e disciplina curricular do Ensino Funda-mental, nos anos
iniciais, do 1º ao 5º ano, e finais, do 6º ao 9º ano. Estão estabelecidos critérios históricos de estudo, abordagem e identidade aplicáveis às várias denominações
religiosas, permitindo reconhecer a importância de cada uma, sem discriminação entre elas, visando o es-tímulo de uma cultura de paz, cooperação e respeito.
Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas públicas de Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, em diferentes regiões do país,
foram elaboradas propostas curriculares, cursos de formação inicial e continuada e materiais didático-pedagógicos que contribuíram para a construção da área do Ensino
Religioso, cujas natureza e finalidades pedagógicas são distintas da confessionalidade. (BRASIL 2018, p. 433).
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É reconhecida a abrangência do campo de estudo da religião. O principal referencial é a família, levada em conta a diversidade de tra-dições religiosas.
Também devem ser incluídos aqueles sem religião. O papel específico da escola será, por meio do Ensino Religioso, habilitar o aluno para uma convivência
plural, no contexto social mais amplo. Daí a necessidade de se conhecer, de modo criterioso e aprofundado, a experiência trazida pelo aluno de seu contexto
familiar. Por isso é de fundamental importância, também na área desta disciplina, o levanta-mento dos conhecimentos prévios:
O conhecimento prévio auxilia na organização, incorporação, compreensão e fixação das novas informações, desempenhando assim, uma “ancoragem” com os subsunçores, já existentes na estrutura cognitiva. Sendo assim, novos conceitos podem ser aprendidos, à medida que haja outros conceitos relevantes, adequadamente claros e
disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo, que funcionarão como pontos de ancoragem para os novos conceitos. (MEDINA&SILVA KLEIN 2015, p. 49).

É relevante para o professor de Ensino Religioso reconhecer e avaliar, de modo efetivo e estratégico, o conhecimento prévio dos alu-nos. Isso porque,
juntamente com a religião que trazem em sua formação, há um conjunto de fatores relacionados a modos de crer, substratos de tradição familiar e sensibilidades em relação às crenças individuais. Estas serão, no ambiente escolar, reconhecidas, contextualizadas e dinamizadas, no contato com a pluralidade
religiosa, encarada a escola como laboratório do típico contexto de complexidade das relações sociais.
A sala de aula do Ensino Religioso precisa ser esse ambiente moderador, devidamente respaldado, tanto pelo currículo quanto pela destreza do
professor, para que o aluno obtenha os recursos de compreensão e análise de sua própria realidade religiosa, compreendida não como superior ou única,
porém como mais uma entre outras, de mesmo valor e igual necessidade de acolhimento e respeito.
Nas palavras de Oliveira, et al (2007), a presença de diferentes culturas com suas diferentes expressões de ordem linguística, artística, religiosa, etc., num sistema educacional requer, indubitavelmente, uma tomada de consciência, uma reflexão sobre os encaminhamentos e a elaboração de suas propostas curriculares. Por isso mesmo, a
formação e a prática docente para ministrar a disciplina de Ensino Religioso reveste-se de espacial importância, pois um professor preparado e qualificado conseguiria
selecionar o conteúdo, assim como teria o conhecimento teórico necessário para abordar adequadamente os assuntos discutidos em sala (HONORATO 2019, p. 98).

A não influência de qualquer grupo religioso, a formação bem fundamentada dos professores e a adoção de práticas que priorizem a pesquisa e o
diálogo tornam possível ao aluno, já a partir dos anos iniciais do ensino fundamental, com a devida e cuidadosa transição para os anos finais, o desenvolvimento de habilidades específicas para atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades. Tais procedimentos são definidos na Base Nacional Comum
Curricular como “acolhimento da interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz”, cujos objetivos são:
a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos; b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos; c) Desenvolver competências e
habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de
acordo com a Constituição Federal; d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania.
(BRASIL 2018, p. 434).

A fim de compreender o modo como as habilidades definidas no Currículo de Referência Único são flexíveis e de consensual aplicabili-dade aos
variados contextos no Estado do Acre, é importante conhecer que mudanças recentes ocorreram em relação ao Ensino Religioso. A partir de 1999-2002, foi
organizado o Fórum de Ensino Religioso, no âmbito do Conselho Estadual de Educação, que reuniu múltiplos repre-sentantes de variadas religiões, resultando
na elaboração da já mencionada Proposta Curricular do Acre.
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Em 2011, ocorreu a 1ª Conferência Estadual da Diversidade Religiosa, estabelecendo o início da parceria entre Secretaria de Estado de Educação e
Esporte e o Instituto Ecumênico Fé e Política, ocasião do lançamento da Cartilha de Diversidade Religiosa "Muitos são os ca-minhos de Deus", um marco dos
avanços no diálogo ecumênico e inter-religioso, no Estado do Acre, no contexto do Instituto Ecumênico, desde 2005.
Essa parceria tem fundamento no § 2º, Art. 33 da Lei 9475/97, que formula: “os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso”. O Instituto Ecumênico foi referendado, pelo Conselho Estadual de Educação,
como natural substituto do Fórum de Ensino Religioso, por definir-se estatutariamente como “entidade de direito privado, suprapartidária, comprometida com
a justiça social e o respeito à diversidade cultural e religiosa, que defende o combate de todo tipo de preconceito, discriminação e fundamentalismo".
Esses esforços contribuíram para um novo impulso ao Ensino Religioso no Estado, com vistas a conscientizar os professores no preparo para lecionar
a disciplina. Usualmente indicados docentes de outras áreas que, de modo extraordinário, complementam sua carga horária lecionando Ensino Religioso, a
formação do professor torna-se essencial, em função das exigências de qualidade na mediação docente. Essa formação necessita de maior detalhamento e
especificidade, uma vez considerada a complexidade dos conteúdos relacionados ao Ensino Religioso, levando-se em conta a pluralidade, tanto da clientela
quanto das variadas tradições religiosas, e a necessária interdisciplinaridade presente no currículo escolar.
É imprescindível ao professor, portanto, conhecer o quadro geral das confissões religiosas no contexto social em que atua. Na aborda-gem do fenômeno religioso, precisa empreender proficiente leitura, tanto a partir de sua própria formação quanto do perfil do contexto social de sua escola e cidade. O
quadro abaixo é representativo dos dados disponíveis, embora alguns fatores devam ser definidos como balizadores dessa leitura, como abaixo indicado:
QUADRO COMPARATIVO DAS TRADIÇÕES RELIGIOSAS DO ACRE – IBGE - 2010
RELIGIÕES

NÚMERO REAL

CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

133.926

100.000

EVANGÉLICA

133.632

100.000

SEM RELIGIÃO

53.535

50.000

OUTRAS RELIGIOSIDADES CRISTÃS

3.871

4.000

ESPÍRITA

3.309

3.500

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ

2.616

NÚMERO PROPORCIONAL

2.500

NÃO DETERMINADAE MÚLTIPLO PERTENCIMENTO 1.601
TRADIÇÕES INDÍGENAS

1.500

945

1.000
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IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTI- 714
MOS DIAS
CATÓLICA APOSTÓLICA BRASILEIRA
653

700

UMBANDA E CANDOMBLÉ

183

200

CATÓLICA ORTODOXA

177

200

CANDOMBLÉ

170

200

JUDAÍSMO

59

50

TRADIÇÕES EXOTÉRICAS

57

50

NOVAS RELIGIÕES ORIENTAIS

51

50

BUDISMO

47

50

OUTRAS RELIGIÕES ORIENTAIS

21

20

ISLAMISMO

20

20

ESPIRITUALISTA

23

20

UMBANDA

13

20

650

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ac/rio-branco/pesquisa/23/22107>. Acesso em: 3 dez. 2018.

01. Embora de fonte fidedigna, este quadro não está atualizado. Portanto, ao oferecer um mosaico indicativo da presença religiosa no Acre omite, entre outras,
as religiões de tradições ayahuasqueiras, também conhecidas como daime, originárias do Acre já a partir de 1910, possuindo rica, história e sistemática
documentação desde sua origem, incluída a sua relação com tradições indígenas;
02. Há menção a “tradições indígenas”, no quadro, porém numa proporção de 1.000, certamente desatualizada, visto existirem 15 etnias diferentes, distribuídas entre 34 terras indígenas de 11 municípios do estado, sem contar os denominados povos isolados;
03. Católicos e evangélicos são expressões do cristianismo. Mas evangélicos subdividem-se em grupos, uns mais e outros menos simpáti-cos ao ecumenismo,
aqui definido como diálogo entre religiões cristãs. A aproximação ecumênica deve ser incentivada em sala de aula, preservada a identidade desses dois
grupos. Essa equivalência entre eles, da ordem dos 100.000, não deve ser entendida como fator de hegemonia numérica, porém como advertência, para
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que a quantidade de adeptos não se constitua em fator de negação do igual valor que se deve atribuir, indistintamente, a todas as religiões, independentemente de sua abrangência;
04. Observa-se, também, o acentuado grupo dos “Sem religião”, da ordem de 50.000 correspondendo, proporcionalmente, à metade dos dois maiores grupos
religiosos. Não devem ser discriminados em sua escolha, mas estimulados a conviver, em sala de aula, junto aos adeptos de quaisquer outras religiões,
visto ser contemplados no Currículo de Referência Único pelo conteúdo “filosofias de vida”, atendendo às suas convicções, as quais devem ser conhecidas
e valorizadas, de mesmo modo que qualquer doutrina de confissão re-ligiosa;
05. Observem como a quantidade para “Outras religiosidades cristãs”, proporcionalmente 4 X 1.000, amplia-se quando somadas às decla-radamente cristãs,
também indicadas no quadro: católicos apostólicos brasileiros, cerca de 650; católicos ortodoxos, mais 200. E uma vez incluídos os Testemunhas de
Jeová, 2,5 X 1.000, e Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chega-se a um total de mais 5.500. Os critérios de estudo e pesquisa em Ciências
da Religião indicam os parâmetros exatos de abordagem dessas modalidades de variação do ramo cristão. Suas especificidades devem ser respeitadas,
compreendidas as variações de seu modo de crer, sem nenhuma discriminação;
06. Há problemas de terminologia na designação de grupos religiosos, como a semelhança entre as classificações “Espírita” e “Espiritualis-ta”, também uma
definição precisa para “Tradições Exotéricas”, assim como “Novas” e “Outras” Religiões Orientais. As mais antigas podem ser Hinduísmo, Confucionismo,
Budismo, Taoísmo e Xintoísmo. E as “Novas” seriam Seicho-no-ie, Fé Bahá’í, Igreja Messiânica (ou Johrei), algumas entres elas presentes no Acre. Há
religiosos espiritualistas que não são, propriamente, espíritas. E costuma-se classificar a Maçonaria como exotérica, embora não seja uma religião. Terminologias e designações necessitam de cuidadosa pesquisa, para que reflitam com exatidão os variados aspectos dessa complexidade;
07. As religiões de matriz africana devem estar incluídas nessa pesquisa criteriosa. Aparecem separadas, ora como “Umbanda” e “Can-domblé”, assim como
conjuntamente “Umbanda e Candomblé”. Os adeptos dessas duas vertentes, de modo muito nítido, reconhecem suas diferenças. Mas também há subgrupos que se consideram conjuntamente praticantes dessas duas correntes religiosas. A melhor posição, nesses casos, são entrevistas com líderes
dessas religiões, mesmo porque valorizam a tradição oral e bons livros publicados sobre essas religiões ainda são raros;
08. “Judaísmo” e “Islamismo” que, ao lado do “Cristianismo” são designadas como “Grandes Religiões”, com significativo número de adep-tos em todo o
mundo, não devem ser consideradas de maior importância por tamanho ou antiguidade. É curioso notar que as três têm uma origem comum, sendo
Abraão, Ab’haam ou Ibrahim o mesmo líder, patriarca ou profeta de origem dessas religiões. Porém, infe-lizmente, já houve história de grandes conflitos,
perseguições e guerras. Daí a necessidade de se desenvolver, de modo maduro e permanente, uma cultura de paz e tolerância entre as religiões. A escola
deve se tornar um espaço democrático e pluralista, que con-temple a diversidade religiosa presente na sociedade, aspecto este previsto tanto na Proposta
Curricular do Acre quanto na Base Na-cional Comum Curricular e levado em consideração na preparação deste Currículo de Referência Único.

4. ORIENTAÇÕES DE APLICABILIDADE DO COMPONENTE ENSINO RELIGIOSO
É fundamental ao professor compreender as subdivisões do Quadro Organizador Curricular, observando a relação entre os Objetivos (Capacidades) e
sua correspondência com os Conteúdos, definidos como: “O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos”. Estes Objetivos correspondem a Direitos de Aprendizagem equivalentes às seis Competências Específicas para o
Ensino Religioso, conforme expressas na Base Nacional Comum Curricular.
Aparecem na coluna “Objetivos”, no Quadro Organizador Curricular, seja nos Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano, assim como nos Anos Finais, do 6º ao 9º
ano. Estão alinhados aos Conteúdos correspondentes, sendo possível e necessário ao professor verificar essa correspondência, no momento em que consulta
o Quadro Organizacional Curricular, visto que seu objetivo final, como está expresso, será alcançar a formação plena de seus alunos dentro desses Direitos
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de Aprendizagem, as mesmas Competências Específicas do Ensino Religioso, em correspondência às 10 Competências Gerais da Base Nacional Comum
Curricular.

4.1. Anos iniciais
A tabela abaixo indica, a cada ano, a incidência de conteúdos e a que direitos de aprendizagem correspondem de modo específico. Isto significa que,
por exemplo, o primeiro direito de aprendizagem ou competência específica 1 do Ensino Religioso, que é “Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes
tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos”, será abordado por 1 conteúdo no 1º,
2° e 3º anos, por 3 conteúdos no 4º e 2 conteúdos no 5º ano. E assim por diante, em relação aos demais direitos de aprendizagem ou demais competências
específicas do Ensino Religioso. Na última coluna à direita, na coluna TOTAL, em relação a cada direito de aprendizagem, verifica-se a quantidade de vezes
em que é abordado cada conteúdo, nos Anos Iniciais e nos Anos Finais, numa leitura horizontal. Até o final dos Anos Iniciais, o aluno terá contato, por meio
dos conteúdos abordados, oito vezes com os direitos de aprendizagem 1 e 2, sete vezes com os direitos de aprendizagem 3, 4 e 5 e seis vezes com o direitos
de aprendizagem 6, conforme pode ser conferido numa leitura vertical da coluna TOTAL dos Anos Iniciais.
ESTATÍSTICA DOS CONTEÚDOS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM

ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS

1º

2º

3º

4º

5º

TOTAL

6º

7º

8º

9º

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

1

1

1

3

2

8

4

2

3

4

13

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

1

2

2

2

1

8

2

3

2

4

12

03. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza enquanto expressão de
valor da vida

2

1

1

2

1

7

2

2

1

3

8

04. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e vi-ver.

3

1

1

1

1

7

2

2

1

3

8

693

05. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da
economia, da saúde, da ciência, da tecno-logia e do meio ambiente.

1

2

1

1

2

7

2

3

3

3

11

06. Debater, problematizar e posicionar-se frente
aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de
modo a assegurar os direitos humanos no
constante exercício da cidadania e da cultura
de paz.

1

1

1

1

2

6

1

3

2

3

9

4.2. Anos finais
A tabela acima também indica, a cada ano, a incidência dos Conteúdos dos Anos Finais e a que Direitos de Aprendizagem correspondem, de modo
específico. Isto significa que, por exemplo, o segundo Direito de Aprendizagem ou Competência Específica 2 do Ensino Religioso, que é “Compreender, valorizar
e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios”, será abordado por 2
Conteúdos no 6º e 8º ano, por 3 Conteúdos no 7º e por 4 Conteúdos no 9º ano. E assim por diante, em relação aos demais Direitos de Aprendizagem, sempre
equivalentes às Competências Específicas do Ensino Religioso. Na última coluna à direita aparece, em relação a cada Direito de Aprendizagem, a quantidade
de vezes em que é abordado, uma vez contabilizados os Anos Finais .Até o seu término, o aluno terá contato treze vezes com o Direito de Aprendizagem 1,
doze vezes com os Direitos de Aprendizagem 2, oito vezes com os Direitos de Aprendizagem 3 e 4, onze vezes com o Direito de Aprendizagem 5 e 9 vezes
com o Direito de Aprendizagem 6, conforme pode ser conferido pela coluna TOTAL dos Anos Finais, leitura vertical.
De um modo geral, pode ser observado na coluna TOTAL, numa leitura vertical, a quantidade de vezes em que cada Direito de Aprendizagem será
abordado por uma dada quantidade de Conteúdos, correspondentes, respectivamente, nos Anos Iniciais, do 1º ao 5º, a 8 – 8 – 7 – 7 – 7– 6 vezes, e nos Anos
Finais, do 6º ao 9º, correspondentes a 13 – 11 - 8 – 8 – 11 – 9 vezes. Embora não verificada uma homogeneidade de abordagem, a cada ano, verifica-se
pequena variação. Podemos concluir afirmando que, na sequência de 1 a 6 dos Direitos de Aprendizagem, segundo indica a tabela acima, é possível avaliar
em que proporções serão abordados e por que quantidade de Conteúdos Estes podem ser verificados no Quadro Organizador Curricular em sua correspondência, ano a ano, com os referidos Direitos de Aprendizagem.
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4.3. Análise geral dos conteúdos
Os conteúdos do 1º ano contextualizam o aluno como indivíduo, no meio em que vive, assim como em suas relações. Inclui valorização e preservação
da vida, abordando religião no contexto do mútuo respeito. Reparem que a terminologia de abordagem do “eu”, “outro” e “nós”, da fraternidade, respeito e
acolhimento, incluída a ética individual e coletiva definem as ênfases dos tópicos dessa primeira etapa, visto que um dos objetivos do Ensino Religioso é
demonstrar de que modo o respeito às diferentes religiões começa com o respeito ao outro.
No 2º ano, o professor deve observar que a ideia de relacionamento e respeito ao outro, independentemente da forma de crer, continua a ser
enfatizada. Ao introduzir a ideia de relação com o transcendente, característica de qualquer religião, verifica-se obrigatória equivalência com a valorização da
vida, do meio ambiente e reciprocidade na relação com o outro. Os símbolos religiosos, em sua variada especificidade, têm reafirmado o seu significado,
quando compreendidos nesse mesmo espaço de convivência porque, por meio deles, as semelhanças e diferenças entre religiões são definidas e aceitas.
O 3º ano introduz o estudo de tradições orais e escritas, destacando sua diversidade, sempre no intuito de promover aproximação, para convivência
e respeito entre as diferentes religiões. Celebrações, rituais e festas, cultos e peregrinações complementam a necessidade de conhecer, para aprender a
respeitar. O aprofundamento no estudo da simbologia, as variadas formas de espiritualidade, no contexto dos direi-tos humanos e, mais uma vez, a
equivalência entre respeito ao transcendente, à sustentabilidade e preservação do meio ambiente e aos direi-tos humanos reforçam a coerência entre religião
e respeito ao outro.
O 4º ano, ainda por meio dos textos e tradições orais, foca a liderança religiosa e dá continuidade à história dos símbolos, porém desta vez incluindo
sua expressão artística. Relacionamento com o outro retorna à pauta, focando família, escola e sociedade. E para compreender como se forma a ideia de
transcendente, entre as religiões, destaca-se a formação do indivíduo e as manifestações de sua espiritualidade, além do papel dos ritos, nesse mesmo
contexto, como instrumento de solidariedade, essencial à construção coletiva do sentimento religioso.
No 5º ano, a ideia do transcendente será analisada por meio de ritos e mitos constantes nos textos sagrados, assim como modos de ser e de viver.
Ainda por meio dos textos, as concepções de mundo, natureza, vida e morte e, mais uma vez, a ideia de reverência ao trans-cendente indissociável do respeito
ao outro. O papel das lideranças religiosas referente às tradições orais, modos de ser e viver, em textos e tradições orais e, mais uma vez, a expressão artística
relacionada às religiões, associada de modo interdependente a valores éticos e religiosos.
No 6º ano, percorrida a etapa dos Anos Iniciais, o aluno está apto a aprofundar-se nos aspectos formadores da religião. Mais uma vez o comportamento
ético e relacional, no contexto das variadas religiões, será abordado. Do mesmo modo, a sua posição em relação à preser-vação do meio ambiente, como
constitutivo de uma postura religiosa equilibrada. O estudo das tradições escritas e orais, seguido dos rituais, símbolos, mitos e celebrações das variadas
religiões vão capacitá-lo na ampliação de seu universo cultural religioso.
No 7º ano são abordadas, juntamente com a convivência ética e de respeito entre as religiões, as filosofias de vida, específicas para alunos que não
professam vínculo religioso. Ao se estudar a origem dos textos e tradições orais sagradas, além de ser enfatizada a sua con-tribuição para uma ética universal,
o foco também se desloca para identificar a importância na formação de valores humanos. Também são enfocadas as verdades sobre o transcendente,
transmitidas nos textos, sempre no contexto das relações humanas e, ainda com foco no transcendente, as variadas formas de espiritualidade em cada
religião e suas expressões artísticas. O programa deste ano ainda aborda o papel dos líderes religiosos na promoção de direitos humanos, suas contribuições
à sociedade e, no contexto da ética, o direito à liberdade religiosa e possíveis práticas sociais que o violam.
No 8º ano, avança-se no aprofundamento dos elementos formativos do pensamento religioso. É relevante o professor perceber que al-guns dos
conteúdos mencionados, como símbolos, mitos, rituais, ética individual, coletiva e códigos morais podem parecer repetição, mas é necessário atentar para a
especificidade de sua abordagem, que varia não somente em aspectos ainda não enfocados, mas também em fun-ção do nível equivalente à progressão de
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ano a ano. Volta-se ao estudo das filosofias e concepções de vida, relacionadas aos textos de cada religião, e a temas atuais, como mídia, influência e mesmo
interferência da religião na esfera pública, fanatismo religioso e liberdade de pen-samento.
O 9º ano marca o final da jornada de formação do aluno. Caracteriza-se pela mais aprofundada, variada e atualizada abordagem desta etapa.
Concepções de vida e morte nas diferentes religiões, história das religiões e sua contribuição no campo das ideias e no desenvolvimento das civilizações.
Pontua também o retorno a fundamentos éticos, filosofia e respeito à vida, e ainda enfoca religião como fator de transfor-mação e desenvolvimento social.
Inclui espiritualidade comparada e suas expressões artísticas nas variadas religiões, ideias religiosas de imortalidade, frente ao individualismo e materialismo,
o diálogo inter-religioso, a diversidade religiosa e fanatismo religioso. Encerra com o es-tudo da espiritualidade de povos indígenas da região, sua arte e
religiosidade, incluídas as religiões pré-colombianas, tão importantes na for-mação histórica da América Latina.
Evidentemente que, para os Anos Finais, aprofundam-se os graus de abordagem, em função do amadurecimento da criança e pré-adolescente. Os
conteúdos, em linhas gerais aqui comentados, estão expressos na coluna Conteúdos, do Quadro Organizador Curricular, correspondentes aos Objetivos ou
Capacidades, permitindo ao professor situar sua abordagem de modo a que os alunos atinjam os seis direitos de aprendizagem que, por sua vez,
correspondem às seis competências específicas do Ensino Religioso, por sua vez ajustadas às dez competências gerais da Base Nacional Comum Curricular.
Essa natural gradação de conceitos, no que se refere às habilidades, sempre adaptadas ao grau de desenvolvimento do aluno, deverá levar em conta
recursos a seu alcance, facilitadores do aprendizado, no nível correspondente à formação deles. Será necessário compreender as características relacionadas
às peculiaridades da idade, para que o aproveitamento seja o maior possível, ao lidar com os desafios propostos pelo referido Currículo, a cada etapa, no
contexto da sala de aula:
[...] eixos
estruturantes das
práticas pedagógicas
dessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças
podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento
e socialização. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das
crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. (BRASIL 2018, p. 35).

Isso requer cuidadoso planejamento por parte do professor, de modo a reinterpretar para o aluno cada um dos itens, adaptando-os ao nível de seu
aprendizado. Alguns aspectos são fundamentais para que a aplicabilidade deste documento às duas etapas da Educação Básica, Anos Iniciais e Anos Finais
do Ensino Fundamental, seja eficiente.
Uma vez inteirado da totalidade do Currículo, o professor não deve não se limitar, apenas, aos itens correspondentes à etapa à qual leciona. Deste
modo, obterá uma ideia de conjunto, essencial ao entendimento da progressão dos componentes do documento, seja em relação aos Conteúdos, seja no que
diz respeito aos Objetivos (Capacidades).
Do mesmo modo, com relação à Base Nacional Comum Curricular, além da leitura obrigatória de toda a sua introdução, destacamos e reforçamos a
necessidade da leitura completa do item 3: “A etapa da Educação Infantil”, p. 33, incluído o item 3.3, “A transição da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental”. Esses são pontos essenciais para que se conheçam os aspectos do desenvolvimento intelectual dos alu-nos.
Há ainda necessidade, do mesmo modo, da leitura do item 4: “A etapa do Ensino Fundamental”, p. 55, no interior da qual se encontra a parte específica
do Ensino Religioso, “A área de Ensino Religioso”, p. 433, e “Ensino Religioso”, p. 436. Desse modo, o professor será capaz de compreender o contexto e
aplicabilidade desta disciplina, segundo orienta a Base Nacional Comum Curricular, e sua aplicabilidade no contexto do Estado do Acre, pelo Currículo de
Referência Único.
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O texto da Base destaca a criança como observadora, questionadora, capaz de levantar hipóteses, ajuizar e de tirar suas próprias con-clusões. Desse
modo, por meio de interações com o mundo físico e social, ela também é capaz de produzir conhecimento, assim como assi-milar aquele já sistematizado.
Tais características devem predispor o educador a que defina uma intencionalidade educativa, como preceitua o texto da Base. Ele de-verá
proporcionar ao aluno as experiências, por meio do aprendizado, que previamente organizou, para que à criança seja possível conhecer a si mesma e ao
outro, bem como entenda sua efetiva relação com a natureza, com a cultura, de um modo geral, assim como sua própria ca-pacidade de produção científica.
A intenção final do professor será proporcionar o desenvolvimento pleno das crianças, sabendo como aproveitar a pluralidade de situa-ções. Neste
contexto, será imprescindível a necessidade do diálogo, componente essencial, seja no contexto geral da educação, seja em re-lação ao específico do Ensino
Religioso, frente à multiplicidade de opções religiosas com que convivem as crianças no meio social.
Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a
instituição de Educação Infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a
riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade. (BRASIL 2018, p. 34).

No que se refere ao fenômeno religioso, objeto específico desta disciplina, será fundamental compreender que religião será herança do contexto
familiar. Este aspecto implica cuidado e o devido preparo com que o professor deverá abordar os conteúdos relacionados ao Ensino Religioso, de modo a
conduzir, sempre em perspectiva de contínua troca de experiências, o desenvolvimento de seus alunos.
No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípios mediadores e articuladores dos pro-cessos de observação, identificação, análise,
apropriação e ressignificação de saberes, visando o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca problematizar representações sociais
preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão. (BRASIL 2018, p.434).

Portanto, o professor deve treinar a si mesmo como mediador desse processo, compreendendo as sutilezas dos estranhamentos pos-síveis ao enfocar
religiões díspares em suas concepções, estando preparado para demonstrar ao aluno a dinâmica do processo de novas descobertas, sem que fira
sensibilidades do próprio aluno e da família, com repercussões para fora da escola.

5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ÁREA
Por meio da mediação do professor, as Competências Específicas do Ensino Religioso, efetivamente correspondentes aos direitos de aprendizagem,
visam construir, pelo estudo dos Conteúdos relacionados aos conhecimentos religiosos e às filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às
alteridades, no contexto de uma cultura de paz. Essas Competências Específicas estão plenamente contextualizadas com as dez Competências Gerais, de
âmbito abrangente, de modo a complementar a formação do aluno ao final de todo o período da Educação Básica.
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana,
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL 2018, p.8).
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Ensino Religioso – e, por consequência, o componente curricular de
Ensino Religioso –, devem garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas. (BRASIL 2018, p. 435).
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São elas, para toda a Educação Básica, Competências gerais da BNCC e Competências Específicas do Ensino Religioso:

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA ÁREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.
04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica,
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo.
05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a

01. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradi-ções/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressu-postos científicos,
filosóficos, estéticos e éticos.
02. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tem-pos, espaços e territórios.
03. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida.
04. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
05. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura,
da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnolo-gia e do meio
ambiente.
06. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e prá-ticas
de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a
assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da
cultura de paz.
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(BNCC, Brasil 2018).

consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta.
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).
Todas as 10 competências gerais, integralmente, para o Ensino Religioso, assim como para as demais disciplinas, compõem o perfil geral do aluno
que se deseja formar ao final da Educação Básica. O professor deve estudá-las, conhecendo de cada uma as dimen-sões/subdimensões, bem assim os
níveis/subníveis, estes últimos associados às etapas até o 3º/até o 6º/até o 9º/até o 3º ano, este já no final do Ensino Médio. Esses desdobramentos
setorizam as competências gerais, desdobrando seu significado, de modo a torná-las compreensíveis e aplicáveis, de modo detalhado, ao desenvolvimento
do aluno. A própria Base Nacional Comum Curricular preceitua, de modo objetivo, a funcionalidade do uso das competências, sejam elas gerais, específicas
por disciplina ou ainda aquelas associadas a cada conteúdo, de modo que os objetivos educacionais sejam alcançados para além do contexto escolar.
Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornandoa mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização
das Nações Unidas (ONU). (BRASIL 2018, p. 8).

As 10 competências definem o perfil do aluno que se deseja formar. Há fatores facilitadores de sua abordagem, como a subdivisão en-tre aquelas
relacionadas ao conhecimento, que são as competências que vão de 1 a 3, as relacionadas à comunicação, de 4 a 6, e as relacio-nadas a aspectos socioemocionais, de 7 a 10. Essa subdivisão não é ultrarrestrita. Por exemplo, a competência 7 apresenta aspectos relacio-nados à comunicação, enquanto a 6
relaciona-se também ao contexto socioemocional. A disciplina de Ensino Religioso, por meio de seus conteúdos, visa desenvolver habilidades e competências
estreitamente relacionadas aos aspectos socioemocionais da formação do aluno. O professor deve pesquisar, no documento “Dimensões e Desenvolvimento
das Competências Gerais da BNCC” (ver em http://twixar.me/YNg1. Acesso em 9 ago 2019) o modo como as 10 competências se desdobram em dimensões
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e subdimensões que, por sua vez, por meio de seus níveis e subníveis indicam o modo como os alunos do 1º ao 3° anos, nos Anos Iniciais, do 4º ao 6º, nos
Anos Finais e do 1º ao 3º, no Ensino Médio habilitam-se, por etapas, na formação pretendida para eles com relação às 10 competências gerais da BNCC. Esse
detalhamento deve ser verificado para todas as competências e, no caso do Ensino Religioso, enfatizado no âmbito das quatro competências socioemocionais.
Isso porque os próprios conteúdos e os direitos de aprendizagem/competências específicas do Ensino Religioso, em função da forma-ção pretendida
para o aluno, têm estreita relação com subdimensões/níveis/subníveis expressos como objetivos das competências socioemo-cionais. Os conceitos atuais de
habilidades e competências proporcionam, no contexto escolar, os avanços necessários a esse aprendizado, tornando a escola vital no processo de construção
de um aluno crítico, preparado, desse modo, para lidar com a complexidade da diversidade religiosa, entre outras que a sociedade apresenta.
As estruturas essenciais do processo educacional e a organização escolar vinculam-se em torno da importância da concepção do sujeito para resolver situações-problema
do cotidiano, que envolvem distintos graus de complexidade. São nessas situações que o aluno passará a exercitar habilidades e competências através dos conteúdos.
Para que isso aconteça é objetivo do ensino propiciar oportunidades para que aconteçam mudanças que desencadeiem desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.
(<http://twixar.me/nWz1>. Acesso em 21 nov 2018).

Almeja-se, portanto, uma educação voltada para o desenvolvimento da consciência do indivíduo, com eixo principal no diálogo sobre a práxis vivenciada
nas diversas tradições religiosas, garantindo: a) acesso aos saberes, práticas e experiências culturais relevantes para o de-senvolvimento integral de todos;
b) desenvolvimento de diferentes capacidades cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de relacionamento interpessoal e inserção social; c) experiências,
conhecimentos e saberes necessários para que, progressivamente, ocorra participação na vida social, em plena cidadania; d) desenvolvimento da personalidade, do pensamento crítico, da solidariedade social e do juízo moral, contribuindo para o conhecimento e transformação de si mesmo e do mundo em que
vive; e) domínio das ferramentas necessárias, a fim de continuar seu aprendizado para além da escola.
Portanto, apresentar o Ensino Religioso de modo específico, como componente curricular, não era uma preocupação no nível nacional, estadual ou
municipal. Não havia, nas escolas, uma orientação clara do que deveria ser ensinado, não se via funcionalidade social na disciplina, abordando-se o que
parecia conveniente. Por essa razão, constitui-se em grande avanço a presença desse componente na Base Nacional Comum Curricular, não somente como
disciplina, mas precipuamente como área do conhecimento.
O material que agora chega às mãos dos professores, caracterizado como Currículo de Referência Único, é de extrema qualidade e re-flete os avanços
recentes experimentados na área das Ciências da Religião. É certo que a dinâmica das próprias religiões e o contexto social e até mundial em que elas se
apresentam requer permanente preparo e aperfeiçoamento.
Num país com profundos traumas na história e variados conflitos de aceitação das diversidades, o ensaio de compreensão e convivên-cia na área da
religião torna propício o mesmo exercício de tolerância e respeito ao outro em outras áreas do convívio social. E a tarefa da escola se constitui num desafio
ainda maior, em função do papel fundamental e estratégico de mediação que exerce na formação da sociedade.
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

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

• Conhecimento de diferentes
religiões no contexto de suas
relações, identificando peculiaridades, a fim de estabelecer
mútuo respeito.

• Propostas de atividades

• Conceito de religião: sua amplitude relacional,
sua diversidade,
suas peculiaridades e mútuo respeito.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Conversas informais, com questões centralizadoras: O que você entende por religião?
Quais religiões você conhece? Quais religiões existem no bairro onde você mora? O
que significa manifestação religiosa? Qual a
religião em sua casa? Como é não ter religião?
• A partir de questões geradoras, propor o levantamento da quantidade de religiões presentes na sala de aula. Cada um poderá falar um pouco sobre sua religião. Sugestão:
Você tem ideia de quantas pessoas de diferentes religiões convivem no seu dia a dia?
Aqui na sala de aula, todos frequentam a
mesma igreja? De qual religião você participa?
• Obs.: Fazendo uso de conceitos do componente curricular de matemática organizar
esses dados em uma tabela.
• No quadro negro, com auxílio da turma,
transformar essas informações em um gráfico, e apresentar para a turma.
• Levantamento de alguns questionamentos
com os alunos:
• O fato de vocês pertencerem a religiões diferentes os torna diferentes dos demais?
• É possível amar o seu próximo se este tiver
uma religião, time de futebol, cor de pele,
pensamentos diferentes do seu?
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre religião e as formas pelas quais elas se apresentam nos diversos contextos.
• De como o aluno procede durante as
questões centralizadoras ou geradoras.
• De como os alunos organizam as informações em tabelas e gráficos.
• Confrontação entre ideias prévias do
aluno e o registro de seus conhecimentos e opiniões ao longo do estudo.
• Registros das atividades investigativas, individual ou em grupo, sobre
como ocorrem as relações interpessoais

• Você acha normal agir de forma desrespeitosa com as pessoas que não fazem parte
do seu convívio religioso?
• O que você acha estranho na religião do outro? O que você já ouviu de estranho sobre
religiões? E sobre quem não tem nenhuma
religião?
• Estudo de textos que permitam o conhecimento de como ocorrem as relações interpessoais, nos diversos contextos religiosos:
crenças, costumes, regras de convivência,
etc.
• Durante as leituras e estudos realizados
pensar sobre o que torna diferentes as religiões: música, culto, roupas, alimentos/bebidas, divindades, lugares de culto ou considerados sagrados, doutrina etc. Obs.: Ensinar que a pessoa é sempre mais importante do que a religião dela. Por isso devemos respeitar as pessoas. Assim vamos
aprender a respeitar aquilo no que elas
acreditam, mesmo que seja muito diferente.
• Criação de um glossário com expressões
que fazem parte do convívio religioso, por
exemplo, os significados de: “diversidade”,
“intolerância”, “manifestação”, “desconstruir”, “transcendente”. E também sobre nomes de divindades usados nas diferentes
religiões.
• Entrevista com um líder religioso ou ateu de
sua comunidade para conhecer alguns ensinamentos éticos que fazem parte das regras de convivência da igreja ou do grupo
que se denomina como tal, para identificação de similaridades ou diferenças quanto
a filosofia de vida.
• Trabalho de grupo pelo qual, com suas próprias palavras, as crianças explicarão o
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modo de crer das religiões. Podem começar
por sua própria e mais outra que escolher.
Um dos alunos poderá representar os sem
religião.

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

• Identificação e acolhimento
de semelhanças e diferenças
entre o eu, o outro e o nós.

• Conceito relacional de “eu”, “outro” e “nós”, em
suas semelhanças e diferenças.

• Observação das diferenças presentes nos
seres humanos, buscando compreender a
importância de se valorizar e respeitar o outro, bem como as possibilidades de colaboração provenientes das diferenças:
• Ver o outro como ele é;
• Conhecer sua história;
• Ouvir o que ele tem a nos dizer;
• Colocar-se no lugar dele, para entender
como ele pensa;
• Ser solidário, ou seja, colocar-se à disposição do outro;
• Compartilhar o que somos, o que temos, o
que pensamos, etc.
• Comparação entre as próprias características físicas com as dos outros colegas da
turma, reconhecendo semelhanças e diferenças entre os pares.
• Utilização de estratégias que incentivem o
respeito pelas ideias e sentimentos demonstrados pelo outro durante as brincadeiras, atividades de sala de aula, etc., de
modo que sejam desenvolvidas atitudes de
cuidado e solidariedade.
• Realização de conversas, a partir de questionamentos, tais como:
• Se somos todos diferentes, por que as leis
dizem que somos iguais?
• As pessoas podem fazer o que elas quiserem? Relembrar conceitos de certo e errado, rudimentos de ética.
• De que forma poderemos nos prejudicar, se
desrespeitarmos as diferenças?
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre a temática em estudo.
• De como o aluno procede, enquanto
realiza as atividades de estudo.
• Dos conhecimentos adquiridos a partir das atividades realizadas.
• Envolvimento nas atividades de pesquisas (coleta, registro e apresentação) e de construção (painel, exposição, rotinas).
• Participação nas entrevistas, no resgate e registro de boas lembranças,
histórias e crenças.

• Reconhecer e cuidar
de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da
vida.

• Reconhecimento de que o
próprio nome e o das demais
pessoas o identificam e os diferenciam.

• Sentidos e significados do próprio nome, individual e coletivamente.

• Somos assim tão diferentes? Falar da importância de aceitarmos as diferenças
• Uns dos outros.
• Por que nos assustam as diferenças:
rico/pobre; branco/negro; homem/mulher?
• O que é a solidariedade?
• Discussão sobre raça, gênero, aceitação/não aceitação. Explicar que o preconceito começa quando não aceitamos as diferenças.
• Proposição de atividades diversificadas, utilizando o nome próprio, tais como: produção
de crachás com o nome das crianças, utilização do crachá durante a chamada, que
pode ser feita de maneira diferente a cada
dia, dentre outras.
• Estabelecimento de relações entre o nome
que os identifica e as características subjetivas e físicas do indivíduo: atividades de
descrição ou comparações, significado do
próprio nome, relação entre nome e personalidade, respeito ao outro em relação ao
nome e à identidade.
• Realização de atividades lúdicas com as crianças, de modo que percebam que o nome
próprio os identifica e os diferencia dos demais, tais como: músicas para conhecer o
nome, canções, cantigas de roda... Ex:
Gente tem sobrenome (Toquinho – ver também “Aquarela”, “O Caderno”, "A casa"), “A
canoa virou"... etc.
• Pesquisa com familiares para identificar o
motivo da escolha do nome de cada um. Nomes dos avós (maternos/paternos) e demais familiares, vizinhos, discussão do apelido (carinhoso/ofensivo), rudimentos sobre
bullyng, nomes ofensivos, xingamentos.
• Leitura e interpretação de textos, tais como
poesias, cantigas de roda, textos
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Percebe o próprio nome e a sua importância para a formação da própria
identidade.
• Relaciona a escrita do próprio nome
com o dos colegas, diferenciando-os.
• Percebe as relações entre o nome que
o identifica e o diferencia das outras
pessoas.
• Participação dos alunos durante as
atividades realizadas:
• Produções textuais.
• Atividades lúdicas.
• Pesquisas.
• Comparações.
• Construção de agenda, planilhas, tabelas, murais.
• Descrições, etc.

•

•
•

•

•

•

informativos, etc. Sugestão: Através do
texto "O nome da gente", de Pedro Bandeira,
introduzir discussões sobre identidade, resgatando a importância do próprio nome
para a identificação das pessoas.
Realização de atividades que estimulem a
percepção de semelhanças e diferenças entre o próprio nome, como quantidade e disposição das letras e sua relação com os
sons (relação com o componente curricular
Língua Portuguesa), levando-os a refletir
também sobre o fato de as pessoas também apresentarem características próprias.
Elaboração de “agenda da sala”, com os dados dos alunos (nome, endereço, telefone),
a partir de entrevistas entre eles.
Jogos, brincadeiras ou simulações pelas
quais os alunos tenham que assumir outra
personalidade e se apresentar aos colegas,
dando informações como nacionalidade,
idade, lugar onde vivem etc.
Pesquisa dos alunos junto às famílias para
descobrir a origem dos avós, bisavós etc. e
seleção de fotografias ou objetos familiares
que ajudem a ilustrar a questão.
Elaboração de planilhas, tabelas, murais,
que revelem a origem das famílias dos alunos da sala. Esboço de uma árvore genealógica da família.
Apresentação oral dos alunos compartilhando com os colegas a origem de sua família e os objetos trazidos.
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• Identificação e acolhimento
de sentimentos, lembranças,
memórias e saberes de cada
um.

• Sentidos e significados dos saberes, memórias
e sentimentos,
individual e coletivamente.

• A cada conteúdo/aula, propor situações
para levantar os conhecimentos e hipóteses
que os alunos já trazem sobre: sentimentos,
lembranças, memórias e saberes.
• Atividades de representação, nas quais os
alunos sejam protagonistas, tais como: narrativas de recordações de uma festa de aniversário de que gostou muito, gravação de
vídeo falando sobre o que sentem pelos
pais, música preferida, histórias preferidas
etc.
• Entrevistas com pessoas de mais idade
(adultos e idosos), para resgatar memórias
sobre: brincadeiras preferidas, o lugar onde
vivem, história da família, do bairro, da cidade, cantigas e brincadeiras antigas, dentre outros temas pertinentes.
• Proposição de atividades pelas quais as crianças possam entrar em contato com a própria história registrando, através de fotos,
relatos e depoimentos junto a um adulto de
referência (resgate e registro de boas lembranças e histórias). Pesquisar a religião da
família e a história dessa religião.
• Construção de rotinas, com a ajuda de um
responsável, de modo a explicitar seus horários, hábitos na hora de comer, de dormir,
de tomar banho, o que aborrece ou alegra,
objetos preferidos, como organizar, sua rotina, seus estudos, seu material escolar,
etc. Apresentação e discussão das rotinas
das crianças, observando semelhanças e diferenças.
• Construção de painéis que expressem sentimentos, memórias, lembranças e exposição, pelos próprios alunos, de bons momentos de convívio entre os familiares, entre os
colegas da escola, etc.
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre a temática em estudo.
• De como o aluno procede, enquanto
realiza as atividades de estudo.
• Dos conhecimentos adquiridos a partir das atividades realizadas.
• Envolvimento nas atividades de pesquisas (coleta, registro e apresentação) e de construção (painel, exposição, rotinas).
• Participação nas entrevistas, no resgate e registro de boas lembranças,
histórias e crenças.

• Através de formas de registro diferentes: artes visuais, produções de textos, atividades
de construção, vídeos etc. Reviver lembranças sobre o próprio quarto, seus sonhos,
imagens sobre o futuro etc.

• Conviver com a diversidade de crenças,
pensamentos, convicções, modos de
ser e viver.

• Reconhecimento da amizade
e da fraternidade, como
forma de manifestação da
afetividade e do respeito mútuo e acolhimento das diversidades.

• Conceitos relacionais de amizade,
fraternidade, respeito e
acolhimento de
diversidades.

• Atividades de conversação sobre o que é
amizade, oportunizando a vivência de valores como amizade, respeito, união e afeto.
Sugestão: cada aluno receberá um balão
cheio com o nome de um colega. Ele deve
cuidar e proteger o balão durante todo o dia.
No dia seguinte, deverá trazê-lo de volta à
escola e contar sua experiência. Nessa ocasião, os mesmos devem estourar o balão e
ver o nome do colega que estavam protegendo. Falar sobre suas características
(qualidades e defeitos). Devem ainda elaborar um cartão para o colega que protegeu.
Nele deve estar escrito por que quer tê-lo
como amigo.
• Proposição de atividades de reconhecimento com músicas e fotografias (jogos,
brincadeiras, tais como: esconde-esconde,
amarelinha, se o mestre mandou, pula
corda, etc.). Ex.: Brincadeira de roda: “Eu fui
à Bahia comprar um chapéu, da cor da lua,
da cor do céu. Não é para mim, não é para
ninguém, é para o amigo que quero bem” –
Escolher um amigo e entregar o chapéu.
Contar histórias que tenham a “amizade”
como tema principal.
• Obs.: Após a realização das atividades, conversar sobre o comportamento dos alunos
durante a execução das mesmas, mostrando a importância de cultivar e cuidar
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Algumas propostas:
• Observação, registro e análise sobre:
• A experiência de proteger um amigo.
• As atividades de reconhecimento, criação, debates e murais.
• Conversas onde tenham que expor
seu ponto de vista sobre algo importante.

•

•
•
•
•
• Observação de aspectos marcantes do comportamento de
seus colegas, através de descrições que não sejam só físicas, nos variados espaços de
convivência.

• Comportamento
ético, individual
e coletivo, assim
como objetivo e
subjetivo,
nos
variados espaços de convivência.

•

das amizades. É importante que o professor
observe como os alunos se relacionam durante as brincadeiras, como exemplo: se incluem todos os amigos, se brigam, se dividem.
Criação de murais sobre o tema. Sugestão:
criação de um mural, com o título “Amigos
para toda hora”, que contenha a imagem de
cada membro da turma. A sugestão é que
cada aluno faça o seu próprio autorretrato
com o nome para que os colegas possam
identificar de quem se trata. Assim cada
aluno escolhe um autorretrato cola no mural e explica porque considera a pessoa escolhida um amigo.
Proposição de um debate a partir dos seguintes questionamentos: (pensar em outras questões)
Quem nós consideramos inimigo? Por quê?
É difícil amar o inimigo?
Como as religiões tratam a amizade?
Conversar sobre a necessidade de esforço
para amar o diferente, porque amar o igual
é mais “fácil”.
Criação de situações onde os alunos possam fazer descrições dos colegas, ressaltando seu comportamento nos vários espaços de convivência. Refletir sobre situações
quando nos aborrecemos, entristecemos, ficamos muito chateados.
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Algumas propostas:
• Observação, registro e análise sobre:
• A participação dos alunos nas atividades de descrição.
• O comportamento durante a análise
de situações problemas.

• Sugestão: Realização da dinâmica ESCOLHA DOS BICHOS. A partir da dinâmica, propor que os alunos reconheçam características pessoais que se assemelham com à dos
bichos trabalhados na dramatização. O que
simbolizam os bichos? Imitar, num teatrinho, aprendendo como podem ser amigos.
• Análise de situações problemas que trabalhem com os diversos tipos de comportamentos. Analisar o comportamento alheio.
Como vemos na sociedade comportamentos violentos? Necessidade de aprender a
se controlar: em casa, na escola, no trânsito, no futebol etc.
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• Analisar as relações
entre as tradições religiosas e os campos
da cultura, da política, da economia, da
saúde, da ciência, da
tecnologia e do meio
ambiente.

• Reconhecimento e respeito
às características físicas e
subjetivas de cada um.

• Estudo objetivo
e subjetivo dos
conceitos de respeito ao outro,
em sua potencialidade, diferenças e limitações.

• Identificação das diferentes
formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos
e crenças em diferentes espaços.

• O ser humano,
no contexto social, em suas
manifestações
de ideias, gostos, sentimentos
e crenças.

• Levantamento de conhecimentos prévios.
Sugestão de atividade prática: O professor
disponibilizará numa caixa de presentes o
nome de todos os alunos da turma. Ao ritmo
de uma música ela deverá percorrer as
mãos dos alunos que estarão organizados
em círculo. Ao sinal do professor a caixa
deve parar e o aluno falará 2 características
físicas e 1subjetiva do aluno sorteado. A
brincadeira se encerra à medida que todos
os alunos tenham participado. Caso a caixa
pare em alguém que participou o próximo
aluno deverá realizar a tarefa.
• Sistematização das características físicas e
subjetivas que foram citadas. Conversar
com o grupo se estas características contribuem para um ambiente agradável e de respeito entre os colegas de classe.
• Criação de livros, seja de poesias, histórias,
etc. que tratem sobre o tema amizade. Sugestão: Monte com os alunos o livro da amizade. Cada aluno irá escrever uma poesia
com o tema “Sou feliz porque tenho amigos”. Após as devidas correções elaborar
um único material com todas as produções.
Se for possível faça uma cópia para cada
aluno e planeje o dia de autógrafos.
• Projeção de imagens para que os alunos
identifiquem se representam sentimentos,
ideias, memórias, gostos ou crenças. Cada
aluno receberá uma plaquinha, que será utilizada para demonstrar sua percepção sobre o que representa cada imagem e para
justificar suas escolhas.
• Realização de um cardápio de atividades,
para identificação de diferentes formas de
retratar lembranças, memórias, práticas de
espiritualidade e crenças que fazem parte
do convívio social dos alunos.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Reconhece as características físicas e
subjetivas de cada um.
• Percebe como o comportamento das
pessoas interfere no ambiente.
• Participa das atividades de produção,
seja ela oral ou escrita.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise sobre:
• O envolvimento e criatividade nas atividades de representação, através
das artes.
• A participação na entrevista e na construção de materiais para divulgação
dos resultados.
• Participação nas atividades de observação, identificação, criação, representação e debates.

• Debater, problematizar e posicionar-se
frente aos discursos
e práticas de intolerância, discriminação
e violência de cunho
religioso, de modo a
assegurar os direitos

• Valorização da diversidade de
formas de vida.

• Amplitude
do
conceito de vida
e
valorização
das diversas formas de sua preservação.

• Observação e análise de imagens de reuniões religiosas, lugares de culto, símbolos
utilizados. Sugestão: Pode-se usar um pequeno baú, com símbolos de variadas religiões, de modo que possam ser retirados, tocados e identificados, para que compreendam seus significados.
• Representação de sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças, através das artes,
demonstrando, por exemplo como, por meio
da música e das roupas, as diferentes culturas, crenças e religiões se apresentam.
• Criação de poesias sobre temas relevantes
(saúde, educação, família, etc.).
• Audição de cânticos diferentes de cada religião e busca ativa pelo seu significado, com
membros das tradições religiosas ou familiares, com o intuito de aprender a valorizar
as diferenças, respeitando o modo de pensar de cada uma delas.
• Proposição de situações em que os alunos
possam entrevistar os colegas e descobrir
suas preferências, a respeito de temas
como cinema, alimentação, música, lugares, programas de TV e personalidades, produzindo gráficos, tabelas, murais, panfletos, para divulgar os resultados:
• Dentro Da própria sala;
• Comparando às salas do mesmo ano;
• Com alunos do ano anterior/posterior;
• Com outras escolas.
• Criação de oportunidades para a representação da origem da vida, através de desenhos elaborados pelos próprios alunos. Dinâmica com uma venda nos olhos. Retirar
de uma caixa objetos e imaginar uma história relacionada, que envolva personagem
vivo, animal ou pessoa.

711

Outras propostas:
• Avaliação da participação e disposição do aluno nas diferentes atividades
realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem
das diferentes linguagens ou formas
de
representação
trabalhadas:

humanos no constante exercício da cidadania e da cultura
de paz.

• Realização de pesquisas sobre a diversidade de formas de vida.
• Atividades de reflexão sobre o sentido da
vida e sua importância. Pensar nos seres vivos e sua preservação, a pessoa, o animal e
os vegetais. Seres macroscópicos e microscópicos.
• Realização de uma dinâmica denominada
VIAGEM IMAGINÁRIA, onde ao som de uma
música suave, se ouvem os barulhos da natureza e o professor, com voz pausada e
tranquila, faz a leitura de um texto (que
pode ser de própria autoria ou pesquisado)
para que os alunos, deitados ao chão ou inclinadas na carteira, imaginem o que estão
ouvindo. Após este momento, os alunos e
professores deverão relacionar a vida, a natureza e seus elementos (ar, água, fogo,
terra) com o conceito de sagrado, exemplificando com situações do dia a dia.
• Construção coletiva de textos. Sugestão
para o tema do texto: Eu escolhi a vida, pelos quais os alunos abordarão por que escolheram a vida e quais seus anseios para o
futuro. Lembrar história de animaizinhos de
estimação, os cuidados com eles e a preservação da vida. Falar sobre morte.
• Atividades de reflexão sobre problemas sociais que trabalham contra a vida: falta de
preservação do meio ambiente, caça predatória de animais, ameaça à vida no meio social.
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desenhos, dinâmicas, construção coletiva de textos, reflexões, etc.

7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º ANO
• Objetivos
Capacidades / competências amplas da disciplina
• Conhecer os aspectos
estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir
de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.

• Conteúdos

• Propostas de atividades

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam
as capacidades que são objetivos
• Percepção, nas diferentes
tradições religiosas, de como
se constrói a ideia do transcendente, a comunicação e o
relacionamento com a divindade.

•O
transcendente nas variadas
religiões:
construção
dessa ideia e relacionamento
com ele.

Situações de ensino e aprendizagem para
trabalhar com os conteúdos
• Pesquisa sobre os diferentes significados
do transcendente na vida das pessoas,
através de conversas informais com familiares, vizinhos, membros da igreja que frequenta, etc. Qual a ideia de “Deus”? Como
são outras ideias nas outras religiões? Tem
o mesmo nome? O que se pensa diferente
sobre o mesmo Deus/deus ou divindade?
• Observação sobre como as pessoas se
comportam em relação ao transcendente:
formas de crer, como se comunicam, onde
se reúnem para vivenciar sua tradição religiosa, o que consideram sagrado. Diferença entre as religiões e o que cada uma
delas considera sagrado.
• Reflexões sobre o modo como as pessoas
interagem com o transcendente em situações limite, inclusive, os que se auto identificam como ateus, através de exemplificações e estudos de textos que tratam sobre o tema.
• Exposições por meio de debates sobre as
conclusões a que chegaram após as pesquisas, estudos e entrevistas realizados.
• Elaboração de quadro comparativo: Como
entendem a natureza e a ciência os que
acreditam ou não acreditam em Deus.
• Rodas de conversa sobre:
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• Dos materiais produzidos, considerando a qualidade da informação e
da comunicação;
• Avaliação da habilidade para a exposição oral, com auxílio do professor e
outros parceiros;
• Outras propostas:
• Participação nas atividades de pesquisa, observações e reflexões.
• Organização de pontos de vista e
ideias que serão discutidas por meio
de debates, rodas de conversa e exposições.
• Elaboração de quadro comparativo
sobre como entendem a natureza e a
ciência, os que creem e os que não
creem em Deus.

• Relação entre respeito ao outro e religião mesmo quem não tem religião, deve agir
de modo respeitoso e correto.
• Relação entre ética e religião. Não pode
haver religião, de um lado, e desrespeito
ao outro, ao meio ambiente e às leis, de
outro lado.
• Compreender, valorizar
e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes,
em diferentes tempos,
espaços e territórios.

• Reconhecimento nos variados espaços de convivência
das diferentes manifestações
de religiosidade, identificando costumes, crenças e
formas de viver e ser.

• O espaço de
convivência das
diferentes religiões: costumes,
crenças, formas
de viver e ser.

• Pesquisa sobre as diferentes expressões
de religiosidade: formas de culto, celebrações, festas; roupas, cânticos, alimentos;
dias de culto, calendários, crenças e rituais, entre outros aspectos. Obs.: Destacar
para os alunos que reafirmar a importância
de cada religião é igualar todas, visando
estabelecer respeito mútuo.
• Trabalho em grupo, discussão e debate sobre as diferenças entre as religiões pesquisadas, relacionando pontos de aproximação e semelhanças entre elas. Entender
que o que é estranho na outra religião não
pode afastar as pessoas umas das outras.
• Análise de imagens sobre os espaços onde
cada religião manifesta sua forma de culto,
que elementos simbólicos são utilizados e
quais as diferenças e semelhanças entre
elas. O que é sagrado para o outro, pode
parecer estranho e não sagrado para mim,
mas é necessário respeitar o outro e seu
modo de crer.
• Estudo das religiões mais representativas
entre diferentes raças e culturas, nas variadas regiões do planeta, assim como o
modo de pensar daqueles que não apresentam nenhum tipo de religiosidade. Entender que quem está mais perto e
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• Produção para socializar as informações pesquisadas (tópicos principais,
resumos, quadros comparativos,
etc.).
• Situações de leitura crítica de imagens sobre os espaços sagrados, símbolos e significados.
• Trabalhos em grupo, discussões, debates sobre as semelhanças e diferenças existentes entre as várias tradições religiosas.
• Avaliações escritas com questões de
diversas modalidades (a partir de textos, múltipla escolha, situações-problema etc.), buscando identificar os
conhecimentos adquiridos pelo aluno
ao longo do estudo sobre as religiões
de maior representatividade e as situações de conflito existentes, entre
pessoas de diferentes religiões ou
sem religião.

•

• Reconhecimento de que, na
construção da identidade religiosa, é necessária a reciprocidade entre a ideia de divindade e o respeito a identidade do outro.

• Identidade religiosa: conceito
e reciprocidade
na ideia de respeito à divindade e respeito
ao outro.

•

•

•

•
•
•

apresenta outra religião ou nenhuma é
com quem o treinamento de aceitação é
mais urgente.
Análise de situações de conflito entre religiões na sociedade e de que modo podemos contribuir para que qualquer tipo de
conflito seja evitado. Depoimentos sobre o
que se acha mais estranho nas religiões,
sejam elas de gente próxima ou mais distante.
Atividade de pesquisa com os líderes de
sua própria religião sobre os ensinamentos
de sua tradição voltados para o relacionamento com o próximo.
Análise de situações conflituosas entre
pessoas de diferentes crenças, de modo
que possam respeitar a identidade religiosa ou a religiosa das pessoas com as
quais convive nos diversos espaços sociais. Aprender como, de modo negativo, até
guerras religiosas já ocorreram por meio
de histórias lidas ou contadas.
Palestras e diálogos com religiosos ou
ateus sobre a intolerância religiosa, de
modo que percebam a necessidade de se
manter o respeito e a amizade, independentemente do credo que possuem, assumindo publicamente sua identidade.
Discussão sobre o não ter nenhuma religião e como não se deve discriminar essas
pessoas.
Observação do comportamento das pessoas diante das próprias experiências religiosas e de
Saberes nos momentos de reciprocidade
com o outro. Assistir a vídeos sobre outras
religiões, cultos, celebrações e rituais para
se discutir o que se acha estranho e como
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• Observações sobre como os alunos
organizam as informações decorrentes de atividades de pesquisa.
• Participação em palestras e diálogos
com religiosos ou ateus sobre situações conflituosas vivenciadas no interior de seu grupo.
• Participação na socialização das informações pesquisadas (mural, exposição, etc.) sobre a necessidade de
combater a intolerância religiosa e
garantir o mútuo respeito.

tratar e aceitar a manifestação da religião
do outro.
• Reconhecer e cuidar de
si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de
valor da vida.

• Identificação do valor das diferentes formas de registro
de memórias pessoais, familiares e escolares, pessoais e
coletivas, por meio de narrativas, fotos, músicas, álbuns,
etc.

• Modelos de registros de memória pessoal,
familiar e coletiva.

• Rodas de conversa sobre o uso dos símbolos para representar as memórias pessoais, desde os tempos primitivos.
• Organização de uma exposição ressaltando as diferentes formas de registro utilizadas pelas pessoas ao longo da história
para guardar os acontecimentos, tais
como: cartas, fotografias, álbuns, caderno
de registros, anotações pessoais, agendas,
etc.
• Enumeração de uma relação de objetos
que representam a história das pessoas
em cada fase, ressaltando que lembranças
estão associadas a cada um deles. Sugestão: cada dupla ou grupo fica com um tema
diferente: memória escolar, memória familiar, etc.
• Montagem de uma linha do tempo, a partir
das memórias pessoais.
• Listagem de músicas que relembram acontecimentos importantes. Fala sobre a memória que cada música representa.
• Registro dos conhecimentos adquiridos ao
longo desse estudo.
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Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre o uso dos símbolos para
a representação de memórias;
• Da participação dos alunos na elaboração da linha de tempo;
• Avaliação da participação e disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.

• Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções,
modos de ser e viver.

• Compreensão, distinção e
respeito ao uso dos símbolos
nos mais variados espaços
de convivência, identificandoos em manifestações, tradições e instituições religiosas
diversas.

• Compreensão,
diferenciação e
uso respeitoso
do símbolo nos
variados espaços sociais de
convivência, assim como no
contexto das diferentes manifestações e tradições religiosas.

• Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e
do meio ambiente.

• Reflexão sobre o sentido da
vida para si próprio e para o
outro, compreendendo as diferentes concepções de relação com o transcendente.

• As
diferente
concepções de
relação com o
transcendente e
o sentido da
vida para si e
para o outro.

• Utilização de símbolos para expressar sentimentos, situações cotidianas, etc.
• Pesquisa sobre os símbolos das diferentes
tradições religiosas. Montagem de um painel com as informações coletadas: imagens e descrição dos significados dos símbolos.
• Distinção de símbolos comuns utilizados
nas diversas tradições religiosas.
• Discussão das diferenças entre esses símbolos, como representam o sagrado para
cada membro dessas religiões e de como
é necessário respeitar essas diferenças.
• Realização de atividades lúdicas para fortalecimento das aprendizagens. Sugestão:
Utilização de jogos de memórias com os
símbolos das diversas tradições religiosas,
bingo dos símbolos através de pistas que
resgatem as informações pertinentes sobre o conteúdo em estudo.
• Explicação dada pelos alunos, entre si, sobre os símbolos religiosos.
• Levantamento de conhecimentos prévios
sobre o sentido da vida. Sugestão: Produção de texto: "Qual o sentido do sagrado
para a religião e para a minha vida?" No
texto, abordar questões que justifiquem o
significado da vida. Como é o sagrado para
o outro? Aprender com as diferenças.
• Reflexões sobre a valorização da vida nas
diversas tradições religiosas presentes no
contexto familiar dos alunos. Sugestão: Solicitar que os representantes das diferentes religiões presentes em sala, na escola,
família e no bairro elaborem um informativo para estudo em sala de aula.
• Apresentação em projetor multimídia frases que ressaltem o sentido da vida e colocar em discussão. Sugestões: O que eu sei
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• Observação de como o aluno utiliza
os símbolos para fazer representações de situações do cotidiano.
• Participação nas atividades de estudo, seja elas de pesquisa, distinção
ou análises.
• Envolvimento dos alunos nas atividades práticas, tais como: jogos, brincadeiras, produções de textos, etc..

Algumas propostas:
• Observação, registro e análise:
• De como os alunos demonstram os
conhecimentos prévios acerca dos
sentidos da vida.
• Da participação dos alunos nas reflexões e discussões sobre como ocorre
a valorização da vida nas diferentes
tradições.
• De como os alunos organizam as informações em tabelas ou quadros
sínteses sobre a relação do transcendente com o outro e com a natureza.
• Participação na resolução de situações-problemas, seja de reconhecimento, enumeração ou resolução.

•

•

•
•
•

•

sobre deus e o sentido da vida? Eu acredito
que o sentido da vida inclui o meu bem-estar. Eu acredito que o sentido da vida é fazer sentido a outras vidas. Eu acredito que
o sentido da vida inclui viver em harmonia
com a natureza.
Discussão, a partir de pranchas, figuras ou
livros, de representações que propiciem o
entendimento de que a relação com o
transcendente implica respeito e cuidado
de si mesmo, do outro e do meio ambiente.
Elaboração de quadro-síntese com história
das demais religiões para que se compreenda as diferenças entre elas, a fim de respeitar todas.
Realização de atividades práticas onde os
alunos necessitem cultivar o respeito por si
e pelos outros, de modo que sejam desenvolvidas atitudes de reconhecimento, aceitação, apreciação e valorização das qualidades das pessoas com as quais se convive, independentemente de sua religião.
Enumeração de situações onde seja possível reconhecer o próprio valor e o direito
dos indivíduos, diante da sociedade.
Realização de brincadeiras e jogos onde os
alunos sejam estimulados a seguir regras.
Estudo de situações práticas vivenciadas
nos diferentes ambientes sociais: Como
ocorrem os relacionamentos? Há respeito
entre as pessoas? Você se sente valorizado no seu ambiente de convivência?
Você se reconhece como cidadão de direitos e de deveres?
Reflexão, discussão e observação do comportamento humano em diversas situações do cotidiano.
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• Participação ativa em jogos e brincadeiras, observação do comportamento e mudanças de posturas diante das situações de conflito.

• Debater, problematizar
e posicionar-se frente
aos discursos e práticas
de intolerância, discriminação e violência de
cunho religioso, de
modo a assegurar os direitos humanos no
constante exercício da
cidadania e da cultura
de paz.

• Identificação e exemplificação do significado atribuído
aos alimentos, bebidas e ervas, em diferentes culturas,
tradições e manifestações religiosas, compreendendo os
significados a eles atribuídos.

•O
significado
simbólico atribuído aos variados alimentos,
bebidas e ervas
no contexto cultural das variadas tradições religiosas

• Identificação da relação entre a ideia do transcendente,
o cuidado com a natureza e
respeito ao outro.

•O
transcendente: reciprocidade na ideia de
respeito à divindade, ao outro e
ao meio ambiente.

• Rodas de conversa sobre como, na religião
de cada um, são utilizados os diferentes
alimentos, bebidas e ervas.
• Apresentação de imagens para que os alunos possam identificar os alimentos, bebidas e ervas conhecidas e também aprender sobre aqueles desconhecidos.
• Estudo, por meio de imagens, nomes e significados dos diferentes alimentos, bebidas e ervas nas variadas tradições religiosas: como são preparados, qual o seu simbolismo e significados.
• Confecção de cartazes para uma exposição sobre os alimentos, bebidas e ervas
mais representativos das religiões abordadas em sala, assim como de outras menos
conhecidas, como as religiões indígenas e
orientais.
• Inventário, por meio de pesquisas, das modalidades de curas praticadas nas diferentes religiões comparadas aos tratamentos
médicos nas unidades de saúde.
• Descrição de boas ações que sejam realizadas pela igreja/outros grupos de sua comunidade para tornar as pessoas mais felizes. O cuidado com o meio ambiente começa com o cuidado pessoal e com o outro.
• Criação de história em quadrinhos onde
pessoas de diferentes religiões se acolhem
e se ajudam mutuamente. Como podemos
cuidar uns dos outros?
• Reflexões sobre a influência do transcendente (divino) na vida das pessoas, através
de questões problematizadoras, que enfatizam as relações, seja com a natureza ou
entre os próprios indivíduos:
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• Participação e envolvimento dos alunos nas rodas de conversa, confecção de cartazes, inventário, etc.
• Atividades de pesquisa e exposições
dos materiais produzidos ao longo do
estudo.
• Atividade de identificação, reconhecimento e exemplificação, onde os alunos tenham sido protagonistas.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre as ações desenvolvidas
por sua igreja ou grupo;
• De como o aluno procede durante as
atividades de estudo, seja elas de criação, reconhecimento ou reflexão.
• Confrontação entre hipóteses iniciais
do aluno e o registro de seus conhecimentos e opiniões ao longo do estudo.
• Acompanhamento dos trabalhos dos
alunos durante as atividades investigativas.

• - Como você se relaciona com os animais e
com as pessoas que são diferentes de
você?
• A sua igreja/grupo religioso dá alguma orientação sobre como você deve se comportar com o seu próximo?
• Por que é importante cuidar da saúde dos
rios, das árvores e dos animais? A religião
influencia no projeto de salvar a biodiversidade do planeta?
• As relações que estabelece com o outro e
com a natureza ajudam na construção da
ideia que possui sobre a existência de
Deus?
• Mostra de imagens de situações de descuido com o meio ambiente. Como evitar?
Conversar sobre como ações pequenas,
como não sujar o chão em sala de aula,
cuidar do próprio material, entre outras,
educa para a preservação do meio ambiente e o cuidado pessoal.
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8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

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

• Identificação, caracterização e
respeito dos diferentes espaços e territórios sagrados, nas
diferentes religiões, como lugares de práticas celebrativas,
festividades, cultos e peregrinações

• Propostas de atividades

• Espaços e territórios sagrados
nas diferentes
tradições religiosas e práticas
celebrativas,
festividades,
cultos e peregrinações, nesses
mesmos espaços.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Pesquisa de como se dá, nas diferentes religiões, cultos, cerimoniais, festas e peregrinações, por meio do conhecimento dos lugares de culto. Pesquisa da história dessas
mesmas celebrações, narrativa de como
acontecem, painéis do seu cronograma histórico etc.
• Estudo e discussão das diferentes expressões do sagrado nas diversas confissões religiosas: compreensão de terminologias, modos de cultuar e nomes associados às ideias
de transcendente.
• Inventário e descrição oral e escrita dos espaços e territórios sagrados. Pesquisa das
diferentes ideias a respeito do espaço e território sagrado em cada confissão religiosa.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
• Participação dos alunos nas pesquisas
sobre as histórias das celebrações das
diversas tradições.
• Observação do modo como os alunos
organizam os conhecimentos e relacionam as informações adquiridas com as
que já possuem: inventário, análises,
pesquisas, etc.
• Avaliação da participação e disposição
dos alunos nas discussões, descrições
orais e escritas realizadas durante as
atividades.

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

• Identificação e caracterização
das práticas cerimoniais das
tradições religiosas (celebrações, festas e rituais, como
oportunidade de fortalecimento da unidade e do respeito entre diferentes religiões, nas diferentes culturas e
sociedades.

• Fortalecimento
da unidade e do
respeito entre
as diferentes religiões, pelo estudo de suas celebrações, festas e rituais, na
sociedade e no
contexto de diferentes culturas.

• Compreensão das diferentes
concepções da espiritualidade, valorizando a consciência coletiva e individual, assim
como a convivência solidária e
os direitos humanos na expressão da fé.

• As
diferentes
concepções de
espiritualidade
e expressões de
fé, sua compreensão e valorização, no contexto da consciência individual
e coletiva, da
convivência solidária e dos direitos humanos.

• Apresentação de vídeos de rituais, festas e
celebrações menos conhecidos, imagens
das lideranças, santos, divindades e suas representações, vídeos, músicas, incluída posterior discussão, relacionando suas características com prática religiosas mais conhecidas. Durante as discussões, enfatizar a necessidade do mútuo respeito.
• Projeção de imagens para que a partir das
características observadas sejam desvendadas a que tradição ou cultura religiosa pertencem.
• Pesquisar a origem das tradições religiosas
presentes na sociedade em que está inserida (cidade, estado, região, país...). Identificação de tradições religiosas que não possuem muitos registros escritos acerca de
sua organização e funcionamento.
• Estudo sobre a construção da ideia do transcendente no tempo e no espaço: pesquisas
na internet, em literatura específica de variadas religiões e entrevistas com líderes religiosos das diversas tradições, especificamente aquelas de tradição oral, como as indígenas e de tradições africanas.
• Pesquisa sobre os diferentes conceitos de
espiritualidade nas variadas religiões.
• Contato com os textos sagrados, mediante
pesquisas, leituras, interpretações de textos,
permitindo a sensibilização para o entendimento do sobrenatural que sustenta a dimensão religiosa, a ideia de espiritualidade
e de transcendente nesses textos.
• Pesquisa na internet, em revistas e textos didáticos sobre a história da evolução religiosa
no Brasil, desde o descobrimento, quando
ocorreu a imposição de uma só religião, os
períodos de resistência e as conquistas de
liberdade religiosa.
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• Participação nas discussões, análise
de vídeos e projeções de imagens sobre as práticas cerimoniais presentes
nas tradições religiosas.
• Análise das sínteses elaboradas a partir das leituras e pesquisas feitas ao
longo do estudo.
• Avaliação da participação e envolvimento do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem
dos alunos por meio dos registros, relatos, trabalhos em grupo, etc.
• Participação e envolvimento nas pesquisas, reflexões, entrevistas, etc.
• Verificação da aquisição de nomenclatura específica dos textos religiosos,
seja no discurso oral ou produção escrita dos alunos.
• Leitura e análise de textos, imagens, vídeos, fotografias, etc.
Outras propostas:
• Análise de situações problemas vivenciados no contexto familiar e religioso.
• Avaliações escritas com questões de
diversas modalidades (a partir de textos, múltipla escolha, situações-problema etc.), buscando identificar os conhecimentos adquiridos pelo aluno
acerca das diferentes concepções de
espiritualidade.
• Avaliação das produções escritas, observando aspectos relacionados aos
aspectos estruturais do gênero solicitado e o entendimento dos alunos sobre o tema.

• Reflexões sobre a liberdade religiosa no Brasil, buscando fazê-los compreender o direito
do outro de expressar a sua fé, além de promover o conhecimento religioso das tradições religiosas presentes na sala de aula.
• Leitura dos artigos da Declaração Universal
de Direitos Humanos relacionados ao respeito das diferenças e sua influência e relação com o comportamento ético e a consciência solidária entre os seres humanos.
• Trabalhos em grupos sobre a diversidade
cultural e o conhecimento religioso fundamentados na experiência, na pesquisa e na
vivência pessoal e coletiva.
• Estudo, por meio de conversa dialogada, sobre a função política das ideologias religiosas e o modo como surgem pontos de estranhamento entre religiões. Obs.: O professor
deverá dar orientações de como identificálos e de que modo devem ser discutidos e
superados.
• Leitura e análise de textos e produções imagéticas (vídeos, gravações, imagens/fotos)
sobre as diferentes religiões e como elas influenciam no comportamento humano.
• Proposição de reflexões:
• Como a minha religião ou igreja acolhe as
pessoas de outras religiões ou arreligiosas?
• Você concorda que os ensinamentos religiosos das tradições podem unir ou afastar as
pessoas? Justifique.
• Que ações devem ser desenvolvidas na escola para que haja o respeito entre os ateus
e os membros das diversas tradições religiosas?
• O sentimento de humanidade está presente
em todas as pessoas? Justifique.
• Como as religiões podem contribuir para a
humanização da sociedade. Cite um
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•
•
• Reconhecer e cuidar de si, do outro,
da coletividade e da
natureza, enquanto
expressão de valor
da vida.

• Reconhecimento de que a relação com o transcendente implica preservação dos direitos
universais do homem, assim
como fraternidade e amor
compartilhados.

• A relação com o
transcendente e
a necessária e
consequente
fraternidade e
amor compartilhados, no contexto da preservação dos direitos universais
do homem.

•
•

•

•

•

•

ensinamento importante da religião, igreja
ou filosofia de vida da qual você participa
que ajuda as pessoas a serem mais éticas.
Que leis você conhece que definem o modo
como as pessoas devem conviver e respeitar
a si mesmas com relação à religião?
Registro das aprendizagens, sob orientação
do professor, a partir de gêneros diversos.
Contação da história da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Adaptação de
Ruth Rocha e Otávio Roth).
Interpretação do texto através de questionamentos orais e escritos. Observação de episódios narrados no livro onde os direitos humanos são garantidos.
Pesquisas individuais ou em grupos para serem apresentadas em sala na forma de seminários, painéis ou produções artísticas sobre diversidade religiosa e direitos humanos.
Reflexões sobre o dever do cidadão em relação às diferenças religiosas. Sugestões: Estudo do pensamento da história que resume
o artigo XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (item 2): “Todas as pessoas
têm o direito de pensar como e o que quiserem… Elas têm o direito de trocar suas ideias
e praticar a sua fé em público ou em particular”.
Apresentação de slides contendo informações sobre peculiaridades das diferentes religiões, a fim de estabelecer mútuo respeito.
Discussão dos conceitos, doutrinas, fundamentos e o modo como a abertura ao transcendente implica no respeito ao outro e às
diferenças.
Estudos de caso a partir de situações reais,
onde sejam visíveis a intolerância e o desrespeito, de modo que o compromisso com a
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• Participação e envolvimento dos alunos nas atividades de leitura, interpretação e pesquisas.
• Envolvimento nas atividades de contação de histórias, dramatizações, estudos de caso.
• Participação nos seminários, painéis,
produções artísticas, discussões, etc.
• Criatividade e coerência nas listagens
de soluções para situações desarmônicas que permeiam as relações.
• Coerências nas atividades de reflexões
sobre situações do cotidiano.

•

•
•
•
•
•
•

• Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos,
convicções, modos
de ser e viver.

• Reconhecimento e caracterização do uso de indumentárias (roupas, acessórios, símbolos e pinturas corporais)
como elementos integrantes
das diferentes identidades religiosas.

• Indumentárias:
roupas, acessórios, símbolos e
pinturas corporais nas diferentes tradições religiosas.

•
•

•
•

•

liberdade religiosa ou arreligiosa dos próprios estudantes seja mantido.
Identificação de situações de sua escola que
refletem harmonia e a desarmonia. Faça
uma lista e enumere o que poderia ser feito
para amenizar as situações desarmônicas?
Reflexões sobre situações reais que acontecem no dia a dia escolar ou de sua comunidade:
Como trato as visitas que chegam a minha
casa?
Como interajo com os alunos novos que chegam a minha classe?
Demonstro afetividade pelas pessoas com
que convivo (abraço, aperto de mão, olhar
amigo e acolhedor...)?
Respeito à opinião de pessoas que têm
ideias diferentes das minhas?
Que atitudes preciso exercitar para me tornar mais fraterno(a) com as pessoas com as
quais convivo?
Leitura de textos e imagens sobre indumentárias presentes nas diversas tradições religiosas.
Pesquisa sobre algumas mudanças e permanências, em fotografias antigas, livros, revistas ou internet, no modo de se vestir, pinturas corporais e uso de acessórios em diferentes tempos e tradições religiosas.
Análise e identificação de trajes/vestimentas e símbolos a partir de apreciação de vídeos e imagens.
Entrevistas com lideranças indígenas de variadas etnias sobre o significado de suas pinturas corporais, pulseiras artesanais, bandagens etc. Publicação em murais, boletim escolar, blog ou jornal comunitário.
Elaboração de textos a partir de um roteiro
de entrevista elaborado coletivamente, de
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já possui sobre as indumentárias;
• De como o aluno procede durante as
atividades de pesquisa, análise, entrevistas, etc.
• Participação e envolvimento na leitura
de textos e imagens, análises, produções de roteiros.
• Acompanhamento dos trabalhos dos
alunos durante as atividades investigativas sobre vestimentas, acessórios,
símbolos, pinturas, etc.

•

•

•
•
•

• Analisar as relações entre as tradições religiosas e os
campos da cultura,
da política, da economia, da saúde,
da ciência, da tecnologia e do meio
ambiente.

• Identificação de que a relação
com o transcendente implica a
preservação da natureza, participação ativa no meio em
que vive e a ideia de sustentabilidade.

• A relação com o
transcende e a
necessária
e
consequente
ideia de sustentabilidade, ação
de participação
ativa na sociedade e preservação do meio
ambiente.

•
•

•

•

modo que a partir de fotos antigas dos pais
ou avós possam reunir informações sobre as
vestimentas utilizadas nos diferentes eventos familiares ou religiosos, que deem conta
de responder aos seguintes questionamentos:
Que roupas as pessoas estão usando nos rituais, cultos e celebrações? Que relação têm
com suas manifestações religiosas? São antigas? Houve mudança em relação às vestimentas atuais? Por quê?
Os modelos de roupas masculinos e femininos são iguais? Observando fotos mais recentes, é possível notar diferenças em relação ao uso de roupas?
Adultos e crianças usam o mesmo estilo de
roupa? Justifique.
Qual a relação entre os modelos de roupa,
acessórios, símbolos e pinturas usados e os
rituais e as doutrinas de cada religião?
Promoção de uma mostra de vestimentas,
acessórios, símbolos religiosos e pinturas indígenas, daime, tradições afro e demais religiões de sua cidade e região.
Estudo de situações nas quais se verificam
agressões ao meio ambiente por parte do
ser humano.
Pesquisa nas tradições escritas sobre como
as confissões religiosas postulam a conservação do meio ambiente, assim como atribuem a um Ser Superior a criação e preservação da natureza.
Levantamento, no seu contexto imediato de
vivências, das maneiras de preservar a natureza por meio de situações do dia a dia, em
casa, no bairro onde mora, na escola etc.
Confecção de cartazes, boletins informativos, desenhos, blogs, sites diversos na internet, enfim, campanhas de conscientização
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• Observação, registro e análise dos conhecimentos prévios dos alunos.
• Análise de situações problemas.
• Participação e desempenho nas pesquisas, observação de situações do cotidiano e confecção de material sobre
o meio ambiente, sua relação com o
transcendente e estratégias de preservação.
• Participação nas produções de textos,
debates, campanhas de conscientização, etc.

•

•

•
•
•

•
•
•
•

por meio das quais possam ser divulgados
os resultados das estratégias de preservação do meio ambiente.
Escrita e reflexão sobre os “Dez Mandamentos da Sustentabilidade”: pense nas atitudes
práticas do dia a dia que cuidam do meio
onde você vive e, desse modo, contribuem
para a sustentabilidade. Pesquise na internet sites que mencionam esse assunto, assim como preservação do meio ambiente.
Produção de textos nos quais se destacam
quais as posturas que devem ser assumidas
pela comunidade, pela família, pelos alunos
de modo a formar um cidadão consciente da
preservação da natureza e como a verdadeira atitude religiosa tem relação com a
preservação do meio ambiente.
Pesquisa sobre como as religiões e igrejas
de sua comunidade defendem a vida humana e outras formas de vida.
Proposição de questionamentos para debate:
O que você considera sagrado? De que
modo a preservação de si mesmo, do outro
e do meio ambiente estão relacionados a
essa ideia?
Como o transcendente contribui para a preservação da natureza?
A religião que você participa dá ênfase a sustentabilidade?
Qual o nosso dever como habitantes do planeta Terra?
De que modo a saúde física está relacionada
à preservação da vida? Que atitudes agridem a pessoa, com relação à alimentação,
falta de exercícios físicos, consumo de substâncias que afetam a saúde física e mental,
riscos de acidentes em casa, na escola, na
comunidade?
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• Debater, problematizar e posicionar-se
frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência
de cunho religioso,
de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da
cidadania e da cultura de paz.

• Resgate e valorização, nas tradições religiosas, da diversidade de sua simbologia e presença da oralidade.

• A diversidade da
simbologia e valorização da oralidade no contexto das variadas tradições religiosas.

• Situações de aprendizagem nas quais seja
possível exercitar a memória como forma
para resgatar a cultura da transmissão de
ensinamentos através da palavra falada,
tais como: reconto de contos tradicionais,
entrevista com pessoas antigas da comunidade, líderes religiosos ou não religiosos,
testemunhos e histórias sobre a religião de
familiares, pessoas conhecidas, etc.
• Resgate dos contadores de histórias da comunidade local. Reflexão sobre a importância da arte de narrar. Escuta de contos tradicionais vivenciadas no contexto das diferentes tradições religiosas.
• Estudo sobre as características das narrativas orais na preservação de histórias afrobrasileiras e indígenas.
• Resgate de contos tradicionais presentes na
oralidade das pessoas mais antigas da comunidade. Socialização das histórias coletadas, abordando os temas: práticas religiosas, uso de plantas medicinais, cultivo do alimento, combate às pragas, danças, pesca,
caça, festivais etc.
• Questionamento aos alunos sobre o conceito de símbolo e a diversidade simbólica
que conhecem: - O que entendem como símbolos? - Que tipos diferentes de símbolos vocês conhecem?
• Pesquisa sobre símbolos que foram reinventados ao longo dos anos pelas diferentes gerações, seja pelo designer ou pelo próprio
significado ou propósito. Inventário das histórias familiares sobre os símbolos e seus
significados.
• Os alunos deverão ser instigados a falar sobre símbolos de uma forma geral, pode ser
sobre o time, a bandeira de países, brasões
de família, placas etc. Deve-se explicar que
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já possui sobre a cultura de transmissão oral.
• De como o aluno relaciona os conhecimentos adquiridos através da escuta.
• Confronto entre ideias prévias e os conhecimentos adquiridos ao longo do
estudo.
• Registros elaborados individualmente
e em grupo, sobre o uso dos símbolos,
significados e a função que exercem.
• Acompanhamento dos trabalhos realizados pelos alunos durante as atividades investigativas: conversas, exemplificações, anotações, debates, etc.
Observação:
• Pode se restringir o número de pessoas nos grupos para facilitar a observação em cada situação investigativa:
participação individual, argumentação,
produção escrita. Registrar dados para
avaliar a evolução do aluno ao longo
das atividades.

•

•

•

•

os símbolos formam um sistema complexo
de significados estruturantes das linguagens
pelas quais se expressam as diferentes manifestações humanas.
Apresentação do trecho do filme Código, no
qual o personagem Robert Langdon está
dando uma palestra sobre como os símbolos
estão presentes no cotidiano e no imaginário
das pessoas. Solicitar que os alunos façam
anotações sobre o que o ator explica sobre
símbolos observando se o que ele diz tem relação com o que já foi explicado em sala.
Após questionamento e discussão, perguntar se já utilizaram algum tipo de símbolo
como forma de representação de alguma
coisa. Espera-se que eles consigam expor situações onde precisem recorrer a símbolos
como forma de representação como, por
exemplo, se já pintaram um brasão no papel
para participarem de gincanas.
Apresentação de imagens em projetor multimídia, fundamentadas por questionamentos
e explicações, de modo que seja possível
perceber o significado e a importância dessas representações para as diferentes tradições humanas e organizações religiosas.
Exemplificação pelos próprios alunos dos
símbolos que fazem parte de sua tradição religiosa.
Estudo sistemático da simbologia das diversas tradições religiosas. Pesquisa sobre o
modo como ocorre a relação entre significado e verdades representadas pelo símbolo.

9. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 4º ANO
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• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

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

• Identificação das principais
personalidades das diversas
manifestações religiosas, mediante o acesso às suas tradições orais ou textos sagrados.

• Propostas de atividades

• Estudo das principais lideranças e personalidades das diferentes manifestações religiosas, por meio de
textos sagrados
e
tradições
orais.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Pesquisa em jornais, documentos e outras
fontes sobre a diversidade religiosa presente
em sua cidade, estado, região e país: personalidades religiosas da tradição oral e escrita.
• Entrevistas com lideranças religiosas ou
adeptos mais antigos de tradições diversas
para conhecer sua história; quem é o principal líder fundador dessa tradição religiosa,
qual o lugar de procedência? Como surgiu
essa religião? Foi a partir de outra já existente?
• Construção de painéis e/ ou murais com as
personalidades e seus feitos no contexto das
tradições religiosas. Publicação, por meio de
textos, reportagens, murais e panfletos informativos sobre os resultados das pesquisas
realizadas.
• Seleção de hinos, leitura e pesquisa sobre
significado, sentido e doutrina expressas por
meio deles. Proposição de questões para reflexão: Quais os principais textos nos quais
se baseiam as tradições e doutrinas dessas
religiões? Se não possuem tradições escritas, como são preservadas as tradições
orais? Possuem cancioneiros?
• Gravações de entrevistas, vídeos originais de
cânticos, cultos, celebrações e rituais focando a história das principais personalidades dessas tradições religiosas.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
• Observação, registro e análise dos conhecimentos que o aluno já possui sobre a diversidade religiosa.
• Observação durante as atividades de
estudo, de como o aluno se comporta
nas atividades de pesquisas, entrevistas, construção de painéis, murais, etc.
• Participação e empenho na escrita de
textos para publicação: reportagens,
panfletos informativos, murais, gravações de entrevistas, vídeos, cultos, celebrações, rituais, etc.
• Confrontação entre hipóteses iniciais
do aluno e o registro de seus conhecimentos e opiniões ao longo do estudo.

• Compreensão da história dos
símbolos, tradições orais e escritas e seu valor na formação
das variadas expressões religiosas.

• História do valor
dos
símbolos
nas tradições
orais e escritas
das variadas expressões religiosas.

• Levantamento de conhecimentos prévios,
através de questionamentos:
• O que é um texto?
• Como se produz um texto? São antigos?
Como foram preservados e tradicionados?
• Todos os textos são iguais? Que tipos de textos e quais gêneros textuais estão presentes
nessas tradições? Orações, hinos, doutrinas,
rituais, normas, instruções cerimoniais?
• Estão escritos ou são tradicionados oralmente?
• Diferenciação de textos escritos e textos
orais: características de cada um. Apresentação de slides e comentários a respeito,
com exemplificações do dia a dia.
• Nomeação de textos sagrados, identificando
a que tradições religiosas pertencem. Sugestão: Trazer para a turma alguns textos sagrados: Bíblia evangélica e católica, Alcorão, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo Allan
Kardec e fragmentos de outros livros. Cancioneiros das tradições da ayahuasca (daime),
gravações ou vídeos de cânticos de tradições africanas e orientais, indígenas etc.
• Momento de discussão sobre o significado
e/ ou diferença entre religião e religiosidade.
• Levantamento dos espaços históricos da cidade que se configuram lugares religiosos
na atualidade: lugares de peregrinações,
mausoléus, catedrais, igrejas, comunidades
etc.
• Pesquisa de campo para conhecer e documentar os espaços religiosos do entorno da
escola.
• Reflexões sobre o uso de símbolos religiosos como instrumentos que exprimem valores morais e ensinamentos religiosos. Qual o
significado do símbolo? Quais as diferenças
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já possui sobre os textos escritos das diversas tradições.
• De como o aluno procede durante as
atividades de pesquisa de campo, reflexões, entrevistas, etc.
• Da participação na formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões para resolver problemas, conflitos, etc.
• Do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento das anotações dos alunos, de modo a facilitar a
compreensão dos símbolos utilizados
nas diversas tradições, sejam elas
orais ou escritas.
• Avaliações pontuais a partir de questões problematizadoras sobre a história dos símbolos, tradições orais e escritas.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Identifica a divindade e suas manifestações no interior das diferentes tradições.
• Relaciona as verdades sagradas, reconhecendo que todas as religiões são
importantes.
• Percebe as manifestações do divino
nos diversos contextos sociais, cultivando o respeito nos diversos contextos sociais e formas de credo.

•

•

• Identificação e caracterização
da variedade e função dos ritos em diferentes manifestações e tradições religiosas
(nascimento,
casamento,
morte, ritos de iniciação e de
passagem, consagrações sacerdotais etc.)

• Ritos: caracterização,
variedade e função,
no contexto das
diferentes manifestações religiosas.

•

•

•

•

entre eles? Como conhecer e respeitar a variedade dos símbolos entre cada religião?
Criação de situações onde seja possível observar o sentimento de solidariedade entre
os seguidores de uma mesma tradição religiosa ou filosofia de vida. De que modo deve
ser respeitado quem não tem nenhuma religião? Que tipo de respeito você também espera ter de alguém que não acredita em religião?
Entrevista com representantes de cada
igreja do entorno da escola e com pessoas
que se intitulam como sem religião, a fim de
compreender a história das tradições orais e
escritas das variadas expressões religiosas.
Proposição de atividades como entrevistas,
vídeos, imagens pelas quais os alunos possam identificar, debater, relacionar informações sobre os ritos, para que compreendam
suas funções, assim como dos diferentes sacerdotes e líderes que os exercem, nas diferentes manifestações religiosas.
Pesquisa, por meio de entrevistas, pela internet, em fontes escritas de cada religião sobre o modo como são consagrados e reconhecidos os líderes e/ou sacerdotes das diversas religiões, investidos de autoridade
em seu contexto.
Compreensão, a partir de observações, estudos de textos, pesquisas, do papel dos líderes religiosos, em relação à vida dos adeptos
de cada religião, como exercem sua liderança, sua participação nos rituais de nascimento, iniciação, maturidade, casamento,
curas, rituais fúnebres etc.
Observação do comportamento das pessoas
diante de fatos como morte, tragédias coletivas, doenças veiculados pelos meios de comunicação social e sua relação com a
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios dos alunos
sobre a variedade e função dos ritos
nas diferentes manifestações religiosas.
• De como o aluno relaciona o próprio conhecimento ao adquirido, por meio de
pesquisas, observações, entrevistas,
etc.
• Da participação nos debates, atividades de identificação e reconhecimento
de ritos e do papel dos líderes das tradições religiosas em estudo.
• Avaliações individuais, duplas ou em
grupos sobre o comportamento das
pessoas diante de alguns acontecimentos, quais sejam rituais de iniciação, casamento e passagem, por
exemplo.
• Observação de como os alunos se comportam nas situações de debates a
partir de questões problematizadoras
sobre a história e significado dos ritos,

•

•

•

•

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

• Identificação das diversas formas de espiritualidade (orações, cultos, gestos, cantos,
dança, meditação) como componente significativo do vínculo familiar, escolar e comunitário.

• Espiritualidade:
identificação de
suas diversas
formas
como
componente significativo do vínculo familiar, escolar e comunitário.

•

•
•
•

religião: qual sua reação e que explicações
são veiculadas?
Pesquisa em fontes de informação sobre as
diferentes tradições e, no caso daqueles de
tradição oral, entrevistas com suas lideranças para conhecer o calendário de rituais:
sua relação com festas e situações como colheitas, no caso indígena, aniversários de
seus fundadores etc.
Pesquisa sobre os ritos de iniciação e de passagem das diversas tradições religiosas. Discussão daqueles considerados mais estranhos. Por que são assim considerados? Conhecer, discutir seu significado e entender
pelo ponto de vista dos outros fatores para a
quebra de estranhezas.
Representação de alguns ritos pelos alunos
que participam de uma mesma denominação religiosa: história e significado dos ritos,
sua influência no nascimento, iniciação naquela tradição religiosa, como batismos e
outros rituais, comemorações etc.
Inserção dos alunos denominados sem religião no contexto da atividade, de modo que
se sintam à vontade para falar sobre sua filosofia de vida: ensinamentos, regras de
convivência, etc.
Conversas informativas, com os próprios alunos, acerca da importância da espiritualidade no contexto familiar do qual fazem
parte, a partir de rodas de conversa sobre expressões da religiosidade: características,
semelhanças e diferenças: cânticos, orações, rituais etc.
Em família; e
Nos círculos dos diferentes cultos e religiões
dos alunos
Reflexão sobre como a religiosidade é tratada no ambiente escolar:
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bem como nas atividades de representação/ dramatização.

• Observação, registro e análise dos conhecimentos prévios dos alunos
acerca da temática de modo a estabelecer comparações com o conhecimento adquirido.
• Comentários sobre a importância das
diversas formas de manifestação da
espiritualidade.
• Análise crítica sobre textos lidos, incluindo as reflexões ocorridas a partir de
entrevistas, leitura de imagens, escuta
de cânticos e músicas, etc.

• Modo como deve ser encarada a religião na
escola e no contexto social;
• Como tratar a religião do outro, em suas peculiaridades, diferenças e estranhezas.
• Entrevista com pessoas da comunidade sobre como manifestam a espiritualidade,
identificando as particularidades em cada
uma delas.
• Construção de um mural "Você sabia?", envolvendo o conteúdo específico de cada religião:
• Imagens sobre os cultos, rituais e vestimentas;
• Letras de cânticos e músicas, instrumentos
utilizados;
• Orações escritas, vídeos de danças e cerimoniais.
• Debate sobre o modo como a compreensão
das diversas formas de espiritualidade contribui para o respeito mútuo, na medida em
que se conhecem os elementos formadores
dessas mesmas tradições religiosas.
• Roda de conversa sobre a importância da escola no contexto social, quando discute e
compartilha pesquisa e estudos relacionados às religiões, e como é possível a formação de hábitos positivos de conduta, respeito e bom relacionamento, com relação ao
outro, independentemente da religião de
cada um.
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• Participação e envolvimento na elaboração de cartazes, murais e rodas de
conversa.
• Relatórios da pesquisa ou entrevista
com líderes religiosos, utilizando diferentes recursos: exposições de orações, cânticos fotografias, apresentações orais e painéis sobre o tema etc.)

• Compreensão dos símbolos
como fontes inspiradoras das
artes, sinal e expressão do
sentimento religioso e parte integrante da identidade de diferentes culturas e tradições religiosas.

• O símbolo como
expressão
do
sentimento religioso, nas diferentes culturas
e tradições religiosas, e como
fonte
inspiradora da arte.

• Roda de conversa sobre a função dos símbolos no dia a dia e o modo como influenciam
na vida em sociedade: seu uso em propagandas, em comunicação pelas variadas mídias,
como representação de empresas, da própria escola, incluindo representação de diferentes religiões.
• Estudo sobre as funções dos símbolos. Obs.:
Solicitar que os alunos pesquisem o conteúdo antecipadamente para que possam interagir com os colegas no momento das reflexões.
• Pesquisa na internet, assim como em literatura escrita sobre a diferença entre ícones,
índices e símbolos, organizando um mural
onde apareçam de forma ilustrada, por imagens e legendas, essas diferenças.
• Organização de uma tabela onde estejam
equivalendo o nome de variadas religiões e
os símbolos que as representam, seja na mídia, na entrada de seus templos, como logotipo dos sites da internet etc. O que representam em relação à religião a eles associada?
• Exemplificações de como os símbolos interferem nas artes e na identidade de pessoas
de diferentes culturas e tradições, de forma
a compreender-se a necessidade de respeito
ao símbolo representativo das religiões.
• Projeção de imagens de símbolos utilizados
nas diversas tradições religiosas para que os
alunos identifiquem e/ ou representem através das artes.
• Listagem de modalidades de artes usadas
pelas religiões, de modo a simbolizar seus rituais, suas divindades, pontos principais de
suas doutrinas: círculo, simbolizando eternidade; triângulo equilátero, simbolizando trindade; totem, pinturas em tecidos e na pele,
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios dos alunos
sobre a variedade e função dos símbolos no cotidiano e nas diferentes manifestações religiosas.
• De como o aluno relaciona o próprio conhecimento ao adquirido, por meio de
pesquisas, observações, rodas de conversa, representações etc.
• Elaboração de murais, jogos, textos de
gênero diverso, a partir de informações
coletadas na internet e textos disponibilizados em sala de aula.
• Organização de informações em tabelas resumos, tabuleiros de jogos, elaborados a partir das leituras feitas ao
longo do estudo.
• Percepção do uso e significado das formas geométricas em símbolos presentes nas diversas tradições religiosas
• Observação do comportamento das
equipes durante as pesquisas e compartilhamento de ideias e informações
sobre as representações religiosas.
• Análise de diferentes expressões artísticas utilizadas no contexto das tradições religiosas.
• Observação de como os alunos se comportam diante das atividades de identificação, reconhecimento e análises.
• .Participação e comprometimento durante a pesquisa com os professores
de arte, bem como na organização e
execução das exposições, sobre as diversidades de expressões artísticas
presentes nas religiões.

pulseiras, vestimentas etc., como forma de
arte e simbologia religiosa.
• Utilização de ambientes virtuais para aprofundamento do conhecimento dos símbolos
de diferentes culturas e tradições religiosas.
• Produção de um tabuleiro com um formato
de trilha para resolução de perguntas sobre
o assunto.
• Produções de textos de gêneros diversos,
sob orientação do professor.
• Reconhecer e cuidar de si, do outro,
da coletividade e da
natureza, enquanto
expressão de valor
da vida.

• Reconhecimento do modo
como a potencialidade ao
transcendente complementa
a estrutura da identidade pessoal do indivíduo.

•A
potencialidade da abertura ao transcendente e sua
influência
na
identidade pessoal do indivíduo.

• Reflexões a partir de questionamentos:
• A sua religião diz alguma coisa sobre como
você deve se comportar com o seu próximo?
• Na sua religião são estabelecidas regras de
convivência e comportamento para seus
membros?
• Você respeita pessoas que se dizem ateus?
• Qual a influência entre respeito à religião do
outro e conhecimento sobre essa religião?
Discussão de como devemos entender a religião do outro a partir da compreensão que
ele tem de sua própria religião e assim construir o entendimento de uma cultura de paz.
• Criação de jogos com pistas (cruzadinhas, roletas, trilhas...) sobre o conteúdo "A relação
do transcendente com a formação da identidade pessoal do indivíduo", para que se reconheça a importância do transcendente na
formação da identidade.
• Análise, por meio de pesquisa da história das
religiões e suas doutrinas, de como o respeito ao outro está na essência do relacionamento com o transcendente.
• Utilização da escrita, áudio e desenhos para
expressar ideias relacionadas à influência do
transcendente na vida das pessoas religiosas.
• Discussão de como para pessoas arreligiosas, portadoras de filosofias de vida distintas
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios acerca da
relação com o transcendente e a identidade pessoal do indivíduo, no estabelecimento de regras de convivência e
comportamento.
• De como o aluno compreende a necessidade do mútuo respeito entre pessoas que não possuem religião ou não
compartilham da mesma crença que a
sua.
• Da participação na construção e manuseio de jogos para a compreensão dos
conceitos em estudo.
• Avaliação da participação e disposição
do aluno nas diferentes atividades realizadas, tais como: pesquisas, reflexões, escrita de textos e desenhos, discussões, comparações, etc.

•

• Reconhecimento da ascendência e descendência familiar como primeiro vínculo social e componente significativo
da própria identidade do indivíduo.

• Ascendência e
descendência
familiar e sua
contribuição na
identidade do
indivíduo.

•

•
•
•
•
•
•

•

de religião, o respeito ao outro é fundamental e independente da crença na existência
do transcendente.
Comparação dos princípios religiosos de respeito ao outro com leis do direito, como
aquelas que garantem os Direitos Humanos,
para entender que o não cumprimento desses princípios constituem-se numa atitude
de não religião ou negação de relação com o
transcendente.
Audição da música “Fio Invisível”, do Grupo
Tiquequê (Duração: 2min18seg). Caso não
seja possível, sugere-se trabalhar como parlenda ou fazer a leitura do texto em pequenos grupos e apresentar na sala em forma
de jogral.
Após a audição levantar alguns questionamentos para reflexão com a turma:
Qual a relação existente entre as pessoas
abordadas na música?
Vocês sabem o que é parentesco? - Já ouviram falar em genealogia?
E árvore genealógica, vocês sabem o que é?
- Alguém já fez a árvore genealógica de sua
família?
Apresentação das definições de genealogia
e árvore genealógica.
Construção da árvore genealógica, para reconhecimento de seus ascendentes e/ ou
descendentes (relação de parentesco). Para
essa atividade, solicite que pesquise em
casa e traga para a escola fotos de todos os
membros da família, até o grau mais distante que conseguir.
Elaboração da própria linha do tempo para
identificação de eventos ou fases da vida
que tenham contribuído para a formação da
identidade pessoal do indivíduo.
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• Seleção e análise de palavras-chave ou
frases significativas da música em estudo.
• Participação na leitura e interpretação
da música.
• Organização de um glossário com as
palavras desconhecidas.
• Elaboração de esquema-síntese, árvore genealógica, linha do tempo, etc.
• Participação em dinâmica onde seja
possível reconhecer características físicas e subjetivas dos indivíduos, bem
como de maneira colaborativa a família influencia na formação de sua personalidade.
• Avaliação da participação e disposição
do aluno nas diferentes atividades realizadas.

• Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos,
convicções, modos
de ser e viver.

• Identificação, reconhecimento
e respeito às representações
da divindade (nomes e significados) de diferentes manifestações religiosas no contexto
familiar, escolar e comunitário.

• Representações
das divindades
nas diferentes
manifestações
religiosas: nomes, significado
e respeito no
contexto familiar, escolar a
comunitário.

• Realização de atividades onde seja possível
identificar características físicas e subjetivas
adquiridas no convívio familiar.
• Realização da dinâmica “tempestades de
ideias” para que de maneira colaborativa se
reconheça a importância da família na formação da identidade do indivíduo.
• Estudo sobre as representações da divindade nas diversas manifestações religiosas:
nomes, significados e história das divindades, sua representação, modo de acesso a
elas e comunicação.
• Pesquisa de nomes das pessoas da família
que possuem sentido religioso, nome dos
bairros ou ruas da cidade quem tem nome
religioso. Cada educando deverá escolher
um desses nomes e pesquisar sua biografia
e apresentar à turma em PowerPoint no projetor multimídia.
• Debate sobre verdades sagradas no contexto das tradições religiosas: comunhão
com o transcendente, divindades e forças
espirituais, diferenças entre as concepções
de cada religião, assim como compreensão
de que não há grau de importância maior ou
menor com relação a cada ideia de transcendente, divindade ou forças espirituais.
• Construção de painéis com os vários conceitos de transcendente. Acrescentar informações estatísticas sobre as religiões, para
compreensão de que quantidade de adeptos
não torna as religiões mais ou menos importantes.
• Atividade de pesquisa sobre como ocorrem
as representações da divindade nos contextos familiar, escolar e comunitário.
• Debate sobre os modos de representação,
compreendendo suas diferenças, para estabelecimento do respeito às diferenças.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Identifica a divindade e suas manifestações no interior das diferentes tradições.
• Relaciona as verdades sagradas, reconhecendo que todas as religiões são
importantes.
• Percebe as manifestações do divino
nos diversos contextos sociais, cultivando o respeito nos diversos contextos sociais e formas de credo.
• Participação nos debates, pesquisas e
análises de situações problemas.
• Construção de painéis, análise e uso
de dados estatísticos.
• Desempenho nas atividades de descrições, orais ou escritas, sobre os modelos de representações e cultos utilizados nas tradições religiosas.

• Analisar as relações entre as tradições religiosas e os
campos da cultura,
da política, da economia, da saúde,
da ciência, da tecnologia e do meio
ambiente.

• Identificação de representações religiosas em diferentes
expressões artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas,
ícones, símbolos, imagens), reconhecendo-as como parte da
identidade de diferentes culturas e tradições religiosas.

• A representação
religiosa de diferentes expressões artísticas e
sua participação
na identidade
de
diferentes
culturas e tradições religiosas.

• Debater, problematizar e posicionar-se
frente aos discursos e práticas de

• Identificação e reconhecimento da presença de ritos no
cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário e sua

• O rito no cotidiano pessoal, familiar, escolar e
comunitário e

• Analise de situações problemas vivenciadas
nos diversos ambientes sociais, estimulando
o respeito entre membros das diversas tradições religiosas. Descrição dos modelos de
cultos, rituais e manifestações, de modo a
compreender e respeitar as diferenças.
• Formação de equipes, dentro da turma, para
realizarem pesquisas e compartilharem
ideias sobre representações religiosas.
• Estudo das representações religiosas através da análise de diferentes expressões artísticas e como são usadas no contexto das
religiões: dança, música, teatro, vestes, pintura, poesia etc.
• Estudo sobre a identidade de diferentes culturas e tradições religiosas, mediante a utilização de vídeos, imagens e textos, entendendo até mesmo a influência da arquitetura
de templos, a forma dos lugares de culto e
representações artísticas da divindade e do
transcendente.
• Exposição de pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens de diferentes
culturas e tradições religiosas. Sugestão:
cada grupo fica responsável por pesquisar e
expor uma tradição religiosa.
• Pesquisa com professores de arte e de história sobre e relação entre arte e símbolo:
como obras de arte antigas são identificadas
como arte religiosa e de que modo grandes
artistas da história da arte, assim como diferentes povos expressaram sua religiosidade
por meio de obras de arte: indígenas, africanos, pré-colombianos, europeus, orientais
etc.
• Conversas informais sobre celebrações:
• Onde acontecem as celebrações? Como se
denomina o Lugar Sagrado que frequenta ou
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• Observação do comportamento das
equipes durante as pesquisas e compartilhamento de ideias e informações
sobre as representações religiosas.
• Análise de diferentes expressões artísticas utilizadas no contexto das tradições religiosas.
• Observação de como os alunos se comportam diante das atividades de identificação, reconhecimento e análises.
• Participação e comprometimento durante a pesquisa com os professores
de arte, bem como na organização e
execução das exposições, sobre as diversidades de expressões artísticas
presentes nas religiões.

Algumas propostas:
• Participação nas rodas de conversa sobre
as
celebrações
religiosas,

intolerância, discriminação e violência
de cunho religioso,
de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da
cidadania e da cultura de paz.

contribuição como reforço de
solidariedade humana, tolerância recíproca e fraternidade.

sua contribuição como reforço de solidariedade, tolerância humana recíproca e fraternidade.

•

•

•

•

•

conhece? Existem regras para participar das
celebrações?
Roda de conversa sobre como ações do cotidiano também aparecem no contexto das religiões como símbolo de fraternidade: conversas, refeições, discursos, ensinamentos,
palestras, aconselhamento etc.
Resgate e utilização de memórias dos próprios alunos: pensar em celebrações que
acontecem enquanto são crianças, adolescentes ou para quem quer fazer parte da religião. Pedir que tragam fotos destas celebrações. Expor e dialogar como elas acontecem,
quem faz este rito, que preparação/organização é necessária fazer para que o rito
aconteça. A partir dos objetos trazidos, fazer
a relação com os conteúdos sistematizados
sobre cada tradição religiosa.
Representação dos ritos em forma de dramatização e/ou elencar os símbolos que são
utilizados nas diversas cerimônias que acontecem. Fazer ilustrações dos ritos e símbolos
mais comuns em cada tradição e refletir sobre o seu significado. Se puder levar os símbolos para a sala de aula para que possam
manuseá-lo.
Entrevista com pessoas da comunidade sobre plantas medicinais. Sugestão: Trazer algumas para a escola e pedir aos entrevistados que contem para que elas servem. Produzir um fichário contendo informais relacionadas a cada planta: nome cientifico, como
é conhecida, para que serve, como usar, etc.
Enumeração de conhecimentos de diferentes religiões que podem ser compartilhados,
de modo a estabelecer fraternidade, respeito e reconhecimento da contribuição de
cada uma: lições de convivência, exemplos
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•

•
•

•

•

•

memórias familiares, festas comunitárias etc.
Observação, registro e análise dos materiais produzidos pelos alunos, tais
como: desenhos, dramatizações, roteiro de entrevistas, fichários, etc.
Atividades de representação, resgate e
utilização de memórias pessoais, dos
diversos contextos nos quais convive.
Acompanhamento do modo como se
comportam em situações organizadas
pela própria escola, pela igreja ou em
outro ambiente de convivência, no que
se refere as relações interpessoais (ritos sociais, religiosos, ritos de cura
etc.).
Avaliação da habilidade de relacionar
conteúdos de textos, vivências sociais
e imagens que tratam de um mesmo
tema.
Avaliações escritas, a partir de textos,
com questões de múltipla escolha e situações-problemas, de modo que identifiquem e compreendam a função dos
ritos, nos diversos contextos sociais,
por meio de enumerações, listas, etc.
Entrevistas com líderes religiosos sobre as tradições orais.

de meditação e tranquilidade diários, música, ervas medicinais, arte, simbologia etc.
• Observação de atividades que ocorrem na
escola que podem ser consideradas ritos.
Reflexão sobre a contribuição desses rituais
para o bom funcionamento da escola, inclusive, nas relações interpessoais.
• Identificação de momentos ritualistas que
são organizados pela sociedade, que são significativos para determinado grupo ou tradição religiosa.
• Listagem dos ritos sociais (as diversas formas de saudação, como aperto de mãos,
abraços...), cívicos (o hasteamento da bandeira, a postura ao cantar o hino nacional, a
continência, uma forma de saudação entre
militares...), religiosos (fazer o sinal da cruz,
ficar de joelhos para orar, assumir uma postura de reverência durante um momento de
prece...) que contribuem para o desenvolvimento da solidariedade humana, tolerância
recíproca e fraternidade.
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10. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

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

• Identificação das descrições
do transcendente e suas representações, na vida e nos
textos sagrados das diferentes
tradições.

• Propostas de atividades

•O
transcendente, suas descrições e representações
na
vida e nos textos
sagrados das diferentes tradições religiosas.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Leitura e interpretação de trechos representativos dos textos escritos das diversas tradições religiosas. De que modo o transcendente neles está descrito e/ou representado?
• Resgate de memórias sobre como são compreendidas as manifestações do transcendente, em que momentos as pessoas buscam seu auxílio e como o transcendente influencia suas vidas para o bem comum.
• Identificação de informações explícitas sobre o conceito e as representações do transcendente nos textos sagrados das diferentes
tradições: de que modo é representado nas
diferentes religiões e como devem ser respeitadas essas manifestações e representações.
• Comparação entre semelhanças nos textos
que abordam a mesma temática, para identificar informações relativas ao conteúdo em
estudo: como é entendida a relação com o
transcendente? Como essas semelhanças
reforçam a necessidade de uma cultura de
paz e respeito ao outro? No caso de tradições orais, entrevistar líderes dessas religiões e apresentar relatórios escritos.
• Organização uma tabela que expresse a
comparação entre pontos comuns e diferentes com relação à compreensão do transcendente, de modo a entender semelhanças e
diferenças, para comum respeito e cultura
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Participação e envolvimento dos alunos nas atividades de identificação,
comparação e sistematização das informações, através de resumos, tabelas, anotações, etc.
• Trabalhos individuais e em grupo, com
ou sem pesquisa, sobre as descrições
do transcendente nos textos sagrados.
• Elaboração de relatórios, resumos ou
outras formas de registro das memórias sobre as manifestações do transcendente, bem como das entrevistas
realizadas com líderes de tradições
orais.
• Produções escritas com o entendimento dos alunos sobre os conceitos
estudados.

de paz entre os adeptos das variadas religiões.
• Promoção de situações que possam auxiliar
na reelaboração e aprofundamento de conceitos significativos ao bem viver.
• Percepção da ideia do transcendente em relação a mitos,
rituais e textos sagrados nas
diversas religiões.

• A ideia do transcendente e sua
percepção por
meio dos mitos,
rituais e textos
sagrados nas diversas tradições
religiosas.

• Análise de fotos, ilustrações e objetos simbólicos presentes nas diversas religiões, considerando:
• A religião na vida da minha família: que rituais mais a caracterizam?
• Conhecendo as religiões presentes na nossa
turma: roda de conversa sobre os rituais que
as representam;
• Aprendendo nomes de algumas religiões do
mundo: que mitos são considerados os mais
importantes na tradição de cada uma delas?
• As tradições religiosas de nossa comunidade: que rituais as caracterizam?
• O valor da religião na vida das pessoas;
• A prática do bem e as religiões.
• Análise de situações, desafios e exigências
do mundo moderno, orientando princípios
que valorizam a vida, com o intuito de tomar
decisões mais acertadas.
• Análise de situações do mundo moderno que
têm se revelado contra a vida e o meio ambiente, frontalmente negando abertura ao
transcendente e violação dos ensinamentos
dos textos sagrados.
• Pesquisa sobre a relação entre ideia de
transcendente, mitos e rituais: como se definem e como se relacionam? Construção de
um mural com imagens, verbetes e legendas
com relação a essa temática.
• Observação de vivências de mitos e ritos que
sirvam para aprofundar o significado dos valores e princípios éticos para a vida presentes nas diversas tradições religiosas.
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• Verificação da aquisição de nomenclatura específica das tradições religiosas, no discurso oral e produção escrita dos estudantes.
• Avaliações escritas, a partir de textos,
com questões de múltipla escolha e situações-problemas, de modo que identifiquem e compreendam a ideia do
transcendente em relação a mitos, ritos e textos sagrados.
• Participação e envolvimento em observações, pesquisas, encenações relativas a mitos e ritos presentes nas tradições religiosas.
• Atividades de pesquisa, análise de situações cotidianas, fotografia, imagens e
objetos simbólicos.
• Observação de mudanças de comportamento, individual ou de um grupo,
provenientes das discussões do conteúdo, afim de desenvolver o amor ao
próximo e a tolerância com o diferente.

• Realização de encenações de rituais religiosos vivenciados nas tradições religiosas.
• Pesquisa sobre doutrina e ensinamentos
presentes nas tradições que auxiliem no desenvolvimento do sentimento de amor ao
próximo e a tolerância para com o diferente.

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

• Compreensão das concepções
de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida e
morte nas variadas expressões religiosas.

• As concepções
de
divindade,
mundo,
natureza, ser humano, vida e
morte nas variadas expressões
religiosas.

• Debate sobre o papel da família, valor do ser
humano e preservação do meio ambiente
nas tradições religiosas. Debate sobre esses
mesmos valores, a partir de concepções de
vida que não acreditam em nenhuma religião.
• Leitura e interpretação de textos sobre as diversas concepções: de mundo, de natureza,
de ser humano e de divindades nas variadas
tradições religiosas.
• Pesquisa em diversas fontes sobre as ideias
de vida e de morte: comparação das descrições meramente científicas (biológica, psicológica, legal etc.) com as religiosas.
• Atividades em grupos:
• Troca de informações entre os alunos sobre
o que eles pesquisaram;
• Discussão sobre possíveis significados para
as palavras e expressões encontradas;
• Elaboração de cartazes com o resultado da
atividade.
• Estudo de textos sobre rito de origem, iniciação e de passagem em algumas tradições religiosas. Organizar grupos sobre os rituais fúnebres de algumas tradições religiosas e fazer apresentações para a própria turma ou
para outras.
• Organização de murais, contendo as várias
concepções das tradições religiosas ou arreligiosas, sobre:

744

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios dos alunos
sobre o papel da família e as diversas
concepções de vida e tradições.
• De como o aluno compreende as diferentes concepções de mundo, natureza, ser humano e divindades, à medida que relaciona as descrições científicas com as religiosas.
• Atividades de pesquisa, debates, leituras e interpretações de textos e imagens.
• Participação e empenho nas atividades individuais e em grupo.
• Organização de informações em resumos ou cadernos de registros.
• Confecção de murais e cartazes.

• Reconhecer e cuidar de si, do outro,
da coletividade e da
natureza, enquanto
expressão de valor
da vida.

• Compreensão da equivalência
entre o respeito pelo transcendente e a valorização do outro,
no contexto das manifestações religiosas.

• A valoração do
transcendente e
o consequente e
necessário respeito ao outro,
no contexto das
manifestações
religiosas.

• Conviver com a diversidade
de

• Identificação das representações religiosas em diferentes
expressões
artísticas

• As diferentes expressões artísticas e suas

• O que acontece conosco quando morremos.
• A existência de vida após a morte.
• Como reagem quanto à perda de um ente
querido (sentimentos).
• Como sua crença ou filosofia explica a
morte.
• Como são feitos os rituais fúnebres de algumas tradições religiosas.
• Como reagem à morte as pessoas que não
têm religião.
• Levantamento dos conhecimentos dos alunos a respeito de como se constituem os valores éticos no âmbito das relações estabelecidas nas diversas manifestações religiosas, bem como nos contextos de não religiosidade.
• Organização de atividades onde os alunos
percebam a diversidade religiosa do país.
Sugestão: o professor poderá levar o mapa
mundi ou vários mapas dos diferentes países para que os alunos representem esta diversidade de crenças por meio de imagens.
Ex: Na cultura italiana pode colar imagens do
papa, na cultura africana imagens de danças
africanas, tambores, orixás e na cultura oriental pode colar imagens de uma pessoa
meditando, um templo budista ou xintoísta.
Poderá também realizar esta atividade verificando o intercâmbio entre religiões de outras partes do mundo nas religiões brasileiras.
• Pesquisa, nas concepções das variadas religiões, sobre o valor do ser humano e do
modo como a ideia do transcendente em
cada uma delas contribui para a fraternidade entre os homens.
• Exibição de filmes ou documentários que retratem as diferentes expressões religiosas.
Análise a partir de roteiros previamente
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios dos alunos
sobre os valores éticos, no âmbito das
tradições religiosas e não religiosas.
• De como o aluno compreende o intercâmbio das religiões de outros países
nas religiões brasileiras.
• Participação e envolvimento em pesquisas que contribuem para a compreensão da equivalência entre o divino e
a valorização do outro, no contexto das
diferentes tradições e filosofias de
vida.

• Análise de filmes, posicionando-se criticamente sobre eles, através da escrita de uma resenha (descrição do

crenças,
pensamentos,
convicções, modos de ser
e viver.

(pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens).

representações
religiosas.

•

•
•

• Analisar as relações
entre as tradições
religiosas e os campos da cultura, da
política, da economia, da saúde, da
ciência, da tecnologia e do meio ambiente.

• Reconhecimento da importância dos textos sagrados e tradição oral para preservar memórias, acontecimentos religiosos, ensinamentos e modos
de ser e viver.

• Textos sagrados
e tradições orais
e sua importância na preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos e modos
de ser e de viver.

•

•

•

elaborados pelo professor. Sugestão: Roda
de conversa sobre a série Harry Potter, Senhor dos Anéis, entre outras. De que modo é
possível perceber, por detrás dessas mídias,
relações com conceitos religiosos, metafísicos ou considerados sobrenaturais?
Elaboração de um roteiro coletivo, com o intuito de definir os parâmetros da pesquisa
sobre as diferentes expressões artísticas
presentes nas tradições religiosas: decoração e arquitetura de templos, desenhos, pinturas, vestimentas, artesanatos etc., de variadas religiões, como indígenas, afro-brasileiras, daime etc.
Confecção de cartazes, maquetes, álbuns,
painéis, entre outros.
Realização de exposições utilizando objetos,
símbolos, fotografias das diversas tradições
religiosas, de modo a identificar as expressões artísticas presentes em cada tradição.
Pesquisas na Internet para ilustrar a importância dos textos sagrados e tradição oral
presentes nas diversas religiões do Brasil.
Conhecer um pouco mais sobre como as religiões se organizam para garantir a preservação de memórias, acontecimentos religiosos, ensinamentos, como se processa a
transmissão oral desses ensinamentos etc.
Rodas de conversas sobre os diversos modos de ser e viver, de maneira a refletir sobre
o que é comum e o que pode ser diferente
nas diferentes religiões, incluído o respeito
ao que é diferente em relação a sua própria
religião.
Dramatizações sobre os modos de ser e de
viver nas diferentes culturas e religiões, de
modo a se reconhecer o grau de respeito a
ser mantido em relação ao que o outro encara como sagrado.
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fato/conteúdo, seja ele bom ou ruim,
mesclando com argumentações e posicionamentos acerca do conteúdo).
• Participação dos alunos na elaboração
de roteiros, cartazes, maquetes, álbuns, painéis, etc.
• Envolvimento dos alunos nas pesquisas e exposições, de modo a garantir a
identificação das representações religiosas em diferentes expressões artísticas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Percebe a importância das tradições
orais e dos textos sagrados para a preservação de memórias, acontecimentos, etc.
• Relaciona os diferentes modos de ser
e de viver, das diferentes tradições religiosas.
• Percebe as semelhanças e diferenças
existentes nas diferentes religiões e filosofias de vida.
• Participação dos alunos durante as atividades realizadas: pesquisas, rodas
de conversa, dramatizações e reflexões.

• Identificação do papel de líderes religiosos na comunicação
e preservação da tradição oral
em diversas culturas, incluídas religiosidades indígenas,
afro-brasileiras, ciganas, entre
outras.

• O papel dos líderes religiosos na
preservação e
comunicação de
tradições orais
nas diferentes
culturas religiosas.

• Pesquisa sobre a origem das religiões e
como, ao longo da história, fatos fundantes
entre outros também relevantes são mantidos, por escrito, ou transmitidos, em tradições orais. Que efeito têm ao longo da história e no momento atual? De que modo contribuem para o reforço de princípios éticos e
bom relacionamento entre as pessoas? Elaborar outros questionamentos.
• Divisão da sala em grupos para que reflitam
sobre o papel dos líderes religiosos em diversas culturas.
• Resgate através de pesquisas e entrevistas,
com moradores ou líderes religiosos, sobre
práticas culturais e religiosas com predomínio da oralidade, realizadas por indígenas,
africanos, ciganos, etc.
• Registro escrito sobre o conteúdo das pesquisas e entrevistas. O texto poderá ser feito
em gêneros diferentes: carta, poesia, resumos, fichas informativas/panfletos, dentre
outros, em parceria com o componente Língua Portuguesa, de modo a subsidiar pesquisas, entrevistas e produção textual.
• Leitura do registro dos colegas e proposição
de questões que possam orientar uma revisão ou a melhor compreensão dos conteúdos.
• Convite a alguns líderes religiosos das tradições religiosas da cidade para palestrar na
sala sobre:
• A mensagem principal do texto sagrado e/ou
tradição oral da sua religião.
• Como o texto sagrado e/ou tradição oral de
sua religião abordam a realidade humana,
realidade material e realidade espiritual.
• Como a fé é ensinada e/ou despertada para
alguém de seu próprio grupo que não a conhece.
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• Participação nos trabalhos individuais
e em grupo, tais como: reflexões, pesquisas, entrevistas, etc.
• Avaliação dos registros escritos (cartas, poesias, resumos, folhetos informativos, panfletos, etc.) elaborados
pelos alunos.
• Atividades de comparação entre a própria opinião e a de seus pares sobre
um mesmo assunto.
• Envolvimento nas palestras, como ouvinte-participante, mediante a análise
do resumo contendo o feedback da atividade.
• Análise do roteiro das entrevistas e
pesquisas.
• Trabalhos individuais e em grupos.
• Participação ativa nas pesquisas de
campo, qualidade do registro e das informações coletadas.

• Debater, problematizar e posicionar-se
frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência
de cunho religioso,
de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da
cidadania e da cultura de paz.

• Reconhecimento da capacidade transformadora do ser
humano em ações que favorecem a formação de valores éticos, morais e religiosos.

•A
capacidade
transformadora
do ser humano
na formação de
valores morais,
éticos e religiosos.

• Qual o nome atribuído ao líder e como se dá
a sua indicação ou escolha?
• Visitas à campo para conhecer as tradições
religiosas dos alunos da sala de aula (agendar com antecedência e pedir autorização
aos pais).
• Levantamento dos conhecimentos prévios
do aluno, como ponto de partida para a construção e socialização do conhecimento religioso.
• Atividades de reflexões sobre o sentido da
atitude moral, como consequência da vivência do fenômeno religioso e expressão da
consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser humano.
• Organização de uma lista de valores humanos que ajudem na convivência entre as pessoas de diferentes religiões ou sem religião.
Exemplos: respeito, valorização, diálogo,
amor, paz, compreensão, fraternidade,
união, caridade, justiça, solidariedade, amizade, bondade, perdão, acolhimento, sinceridade, etc.
• Leitura e reflexão sobre o sentido de cada valor na convivência do dia-a-dia. Proposição
de que cada aluno escolha um valor humano
e crie um símbolo que o represente. Apresentação, com a participação coletiva dos alunos, dos símbolos criados pelos próprios alunos um título significativo para cada símbolo
criado.
• Exemplificação de ações que demonstrem a
formação de valores éticos, morais e religiosos, na convivência entre as pessoas.
• Reflexão sobre o modo que a escolha da futura carreira e/ ou profissão contribui para o
bem comum, atendendo à valorização do outro e ao crescimento da sociedade,
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Relaciona os conhecimentos prévios
que possui com as informações disponibilizadas em sala de aula, mediante
reflexões, leituras e análise de vivências do cotidiano.
• Percebe a importância da atitude moral no contexto das tradições religiosas
e no convívio com pessoas que não
possuem religião.
• Relaciona a importância do exercício
de valores morais e éticos no convívio
com pessoas religiosas e não religiosas.
• Participação ativa nas atividades de
exemplificação, interpretações de textos, reflexões, etc.

• Reconhecimento e valorização
da arte como parte integrante
da identidade de diferentes
culturas e tradições religiosas.

• A valorização da
arte como parte
integrante
da
identidade de
diferentes culturas e tradições
religiosas.

•

•

•

•
•
•
•

independentemente da religião ou não opção religiosa.
Observação de como o ser humano se comunica, interpreta e reflete sua vivência em um
determinado contexto, seja pela música,
dança linguagem, moda, artes, alimentação,
comportamentos, consumo, lazer e tradições.
Dramatização de situações culturais ou religiosas onde a arte se faz presente cotidianamente, sejam manifestações de arte popular, assim como de outras categorias.
Análise das diversas manifestações de arte
nas diferentes culturas e tradições, seja por
meio de imagens, textos, objetos, dentre outras, no seu aspecto histórico, bem como em
relação ao estilo e modalidades: pintura, artesanato, arquitetura, música, dança etc. Sugestões:
Com relação à música, desde a clássica até
os cancioneiros das tradições ayahu as queiras;
Arte sacra na história das artes;
Arte religiosa de povos pré-colombianos, indígenas e afro-brasileiros;
Discussão sobre o respeito às religiões por
parte de manifestações artísticas, por meio
de charges, cartuns, tiras etc.
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• Participação nas atividades de observação, análises de textos, imagens, objetos, etc.
• Envolvimento e criatividades nas situações culturais ou religiosas, onde necessite realizar representações ou dramatizações.
• Análise de charges, cartuns, tiras, HQs,
etc.
• Participação ativas em atividades de
leitura, escrita e interpretação.

11. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam
as capacidades que são objetivos

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

• Identificação,
reconhecimento e análise do papel das
tradições escrita e oral na
preservação de memórias,
acontecimentos e ensinamentos religiosos.

• Propostas de atividades

• Tradições oral e
escrita e seu papel na preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos.

Situações de ensino e aprendizagem para
trabalhar com os conteúdos
• Levantamento dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre o papel das tradições escrita e oral na preservação de memórias,
acontecimentos e ensinamentos religiosos,
incluindo as religiões indígenas e afro brasileiras, através de questionamentos orais
e escritos.
• Pesquisas em diversas fontes sobre a temática, entendendo a importância dos documentos escritos e das tradições orais
nas religiões.
• Realização de debates e ou seminários
com análise do papel das tradições escrita
e oral na preservação dos ensinamentos religiosos, com posterior sistematização pelo
professor.
• Produção de textos realizados pelos alunos
a partir das pesquisas e debates.
• Entrevistas e/ou palestras com líderes das
confissões religiosas a respeito de escritos,
cancioneiros e tradições orais.

750

• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Percebe as diversas religiões e filosofias de vida existentes no país.
• Relaciona as informações obtidas em
sites de busca com a vivência das tradições religiosas que fazem parte do
seu convívio diário.
• Percebe os aspectos estruturantes
das tradições religiosas e estabelece
comparações entre elas no que se refere aos princípios, valores éticos e líderes de destaque.
• Participação dos alunos durante as
atividades realizadas, tais como: leitura e interpretação de textos, confecção de murais, pesquisas, entrevistas, reflexões e debates.
Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre o papel das tradições escrita e oral para a preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos.
• De como o aluno procede durante as
atividades de pesquisa, debates, seminários.
• Dos conhecimentos adquiridos a partir das atividades realizadas e expressos nas produções textuais.

• Participação nas entrevistas, no resgate e registro do papel dos líderes de
tradições orais.

• Identificação dos mitos, ritos
e símbolos e reconhecimento
de sua importância na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos
religiosos.

• Ritos, mitos e
símbolos e sua
importância na
estruturação de
diferentes crenças, tradições e
movimentos religiosos.

• Sugestões de atividades práticas para levantamento de conhecimentos prévios:
• Construção da caixa de lembranças da família, ou memorial familiar, com fotos de
acontecimentos familiares, rituais religiosos, objetos, utensílios, roupas, recortes de
jornais, documentos pessoais, brinquedos,
livros, etc.
• Solicitar os alunos que façam uma lista dos
objetos inseridos na caixa, explicando a razão pela qual foi incluído no memorial, objetivando a compreensão dos significados
e as representações de cada objeto.
• Aula expositiva e dialogada, utilizando slides com imagens que representem mitos,
ritos e símbolos das diversas tradições religiosas.
• Leitura e interpretação dos textos pesquisados para identificação de mitos, ritos e
símbolos que fazem parte da estrutura das
diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos e reconhecimento de sua importância.
• Utilização de vídeos, fotos e imagens de ritos e símbolos, assim como narrativas sobre mitos atuais e antigos, das variadas tradições religiosas.
• Elaboração de um mapa conceitual que relacione os mitos, ritos e símbolos por região
e percentual de seguidores das diferentes
tradições religiosas.
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise sobre:
• O envolvimento e criatividade na
busca por objetos que expressem memórias de ritos e símbolos presentes
no cotidiano familiar.
• A participação na dinâmica e a relação que estabelecem com os significados que cada objeto representa.
• Como o aluno identifica mitos, ritos e
símbolos na sua tradição religiosa e
estabelece relação com as demais
tradições e filosofias de vida.
• Participação nas atividades de observação, leitura e interpretação de textos, envolvimento nas aulas práticas,
elaboração de mapas conceituais.
• Realização de trabalhos individuais e
em grupo.

• Compreensão dos diferentes
modelos de celebrações, rituais, cultos, festas e práticas
de iniciação existentes nas
expressões religiosas.

• Modelos de celebrações, cultos, rituais, festas e práticas de
iniciação nas diferentes expressões religiosas.

• Exemplificação da relação entre mito, rito e símbolo nas diferentes práticas celebrativas.

• Mito, rito e símbolo nas práticas
celebrativas: relações,
semelhanças e
diferenças.

• Realização de pesquisas sobre as diferentes celebrações, rituais, cultos e festas religiosas, questionando sobre a diversidade
presente nas tradições religiosas.
• Confecção de mural com os diferentes modelos de celebrações religiosas, festas, rituais etc.
• Entrevistas com representantes das diferentes religiões sobre as celebrações existentes em sua prática religiosa.
• Montagem de um painel comparativo entre
as várias formas de rituais, cultos, práticas
de iniciação, considerando as relações no
contexto grupo e a posição socioeconômica
dos indivíduos.
• Utilização de experiências do próprio grupo
familiar dos alunos para perceberem diferenças entre rituais, práticas, celebrações
etc.
• Definição e comparação da variedade de rituais, desde nascimento, batismos, casamentos, unção de enfermos, sepultamentos etc. nas diferentes confissões religiosas.
• Coleta de dados históricos e elementos
simbólicos dos ritos, mitos e festas.
• Realização de pesquisas, em diversas fontes, de exemplos que demonstrem a relação mito, rito e símbolo nas diferentes práticas celebrativas, relacionando-os aos conceitos de patrimônio cultural.
• Situações de leitura dos textos pesquisados e atividades escritas sobre a temática.
• Realização de oficinas sobre a diversidade
religiosa local, com exposição de símbolos,
objetos, livros, fotografias, imagens, etc.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Compreende a diversidade de modelos de celebrações e práticas presentes nas tradições religiosas.
• Estabelece comparações entre as várias formas de ritos e práticas, no contexto de um grupo ou tradição, considerando os aspectos socioeconômicos.
• Utiliza experiências pessoais para
perceber diferenças entre ritos, práticas, celebrações, etc.
• Participação nas atividades de observação, comparação, entrevistas, pesquisas e debates, bem como durante
os registros solicitados pelos professores, sejam eles individuais, duplas
ou em grupos.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise sobre:
• A experiência de coletar dados históricos, objetos, imagens, fotografias,
etc. que exemplifiquem a relação entre mito, rito e símbolo.
• As atividades de pesquisa e as comparações estabelecidas com conceitos de patrimônio cultural.
• Participação em oficinas onde tenham que expor seu ponto de vista
sobre algo importante, bem como elementos simbólicos que torne a exposição mais consistente.

• Participação nas atividades leitura e
escrita. Coerência entre o que está
escrito e o que foi trabalhado em sala
de aula, criatividade, capacidade de
análise e autocrítica etc.
• Compreender, valorizar
e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes,
em diferentes tempos,
espaços e territórios.

• Reconhecimento e valorização da diversidade de textos
escritos e tradições orais referentes a religiões como Hinduísmo, Budismo, Espiritismo, Judaísmo, Cristianismo, Islamismo, entre outras.

• Textos escritos
e tradições orais
nas grandes religiões.

• Levantamento dos conhecimentos prévios,
dos alunos sobre a diversidade de textos
escritos e tradições orais referentes às tradições religiosas, valorizando-os e reconhecendo a sua importância nas religiões.
• Realização de atividades que envolvam o
diálogo e a troca de ideias sobre o significado e a importância de se estudar História
das Religiões.
Sugestão:
• Organização de um quadro demonstrando
o desdobramento de grandes religiões e
subgrupos derivados.
• Observação e classificação de religiões monoteístas, dualistas e politeístas.
• Discussão de classificações que podem induzir preconceitos, como “religiões primitivas” e seus desdobramentos em práticas
ainda presentes atualmente.
• Estudo de conceitos sobre patrimônio histórico e cultural, tais como: o sagrado, tradições religiosas, identidade, memória e
história local, relacionando-os a situações
do cotidiano.
• Estudo comparativo entre as Grande Religiões, sua origem e pontos de contato, compreendendo que antiguidade e quantidade
de adeptos não define seu grau de importância.
• Análise do papel das tradições religiosas no
desenvolvimento das diferentes culturas,
bem como a influência dos escritos e
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise sobre:
• A participação dos alunos nas atividades de investigação para levantamento dos conhecimentos prévios.
• O desempenho durante os diálogos
nos momentos de troca de ideias sobre a importância de estudar a história das religiões.
• Como relaciona as situações cotidianas aos conceitos sobre o patrimônio
histórico e cultural que permeiam as
tradições religiosas.
• Comprometimento e capacidade de
relacionar informações durante os estudos comparativos e análises propostas, com o intuito de reconhecer e
valorizar a diversidade de textos escritos e orações presentes nas tradições.
• Participação e registros escritos provenientes da atividades de observação e discussão.

tradições orais no contexto das manifestações socioculturais.

• Reconhecer e cuidar de
si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de
valor da vida.

• Reconhecimento de que os
textos escritos são utilizados
pelas tradições religiosas de
maneiras diversas.

• A diversidade de
uso dos textos
escritos nas variadas tradições
religiosas.

• Percepção do ser humano
como agente transformador e
integrante do meio ambiente.

• O ser humano
como agente integrante e transformador
do
meio ambiente.

• Levantamento dos textos escritos que são
utilizados nas diversas tradições religiosas.
Fazer uma listagem, especificando a tradição religiosa, e o modo como são utilizados.
• Comparação entre os textos listados, seu
uso comum e as diferentes visões do
mesmo texto.
• Verificação da influência direta das informações no dia a dia e que conceitos éticos
estão relacionados.
• Relação de costumes, comportamentos e
normas sociais afetadas pelas informações
coletadas, discutindo sua pertinência e
aplicabilidade.
• Convite de lideranças de comunidades religiosas, entre outras autoridades, para falar
sobre convicções, ensinamentos recebidos
e eventuais diferenças a partir da utilização
dos textos escritos.
• Levantamento dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre a ação transformadora do
ser humano no meio ambiente, através de
questões como:
• 1. Você concorda que o ser humano é
parte integrante do meio ambiente?
• 2. Em que momentos você percebe a interação do homem com o meio ambiente?
• 3. Dentre esses momentos de interação,
quais as ações dos seres humanos que
você considera que prejudicam o meio ambiente?
• 4. Como o ser humano pode diminuir suas
ações predatórias ao ambiente?
• Leitura de livros didáticos, paradidáticos e
revistas de divulgação científica sobre a
ação do homem no meio ambiente.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Reconhece o modo como os textos escritos são utilizados nas diversas tradições religiosas.
• Percebe as informações contidas nos
textos trabalhados, estabelecendo
comparações entre os conceitos e
identificando aspectos éticos que influenciam no cotidiano.
• Participação nas atividades práticas,
sobretudo, as que envolve palestrantes, de modo que seja possível visualizar a capacidade de análise e autocrítica diante dos ensinamentos propostos.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre a ação do homem no
meio ambiente, sejam elas positivas
ou negativas.
• De como o aluno procede durante as
questões centralizadoras ou geradoras.
• De como os alunos compreendem e
relacionam as informações com situações do cotidiano.
• Confronto entre ideias prévias do
aluno e o registro de seus conhecimentos e opiniões ao longo do estudo.

• Conviver com a diversidade
de
crenças,

• Identificação de elementos
da natureza e sua interação
com o ser humano.

• O ser humano
em sua interação com os elementos da natureza.

• Reconhecimento, em textos
escritos e tradições orais, dos

• Modos de ser e
viver nos textos
escritos
e

• Projeção de vídeos, documentários e filmes
sobre o tema meio ambiente, procurando
identificar as ações humanas que trouxeram desequilíbrio ambiental.
• Compreensão de como hábitos do dia a dia,
seja em casa, na escola e na cidade cooperam para a educação e preservação do
meio ambiente.
• Estudo sobre as modalidades do desequilíbrio ambiental causado pelo homem, classificadas por Câmara (2000, p. 178):
• destruição de habitat (desmatamento e
queimada); caça, pesca ou matança deliberada e predatória em larga escala;
• introdução de predadores ou competidores; introdução de elementos patogênicos;
poluição do meio ambiente;
• extermínio decorrente de extinções anteriores ou extinção em cascata.
• Leitura de imagens em livros didáticos sobre os elementos da natureza (ar, água,
fogo e terra).
• Projeção de vídeos, documentários e filmes
sobre a temática.
• Realização de leituras em livros didáticos e
paradidáticos sobre os quatros elementos
da natureza e sua interação com o ser humano.
• Situações de atividades escritas, como resumos, resenhas, esquemas e mapas conceituais sobre a interação do homem e o
meio ambiente.
• Realização de seminários e ou debates sobre o tema.
• Esclarecimentos de dúvidas, pelo professor, pontuando as ideias principais.
• Realização de pesquisas em diversas fontes, livros e internet sobre a importância
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• Registro das atividades investigativas, individual ou em grupo, sobre
como ocorre a ação humana no meio
ambiente, seus benefícios e impactos
sobre a natureza, sobre si e o outro.
• Acompanhamento dos trabalhos dos
alunos durante as atividades investigativas: debates, criação de glossários, entrevistas, interpretação de textos;
• Produções de textos, trabalhos individuais e em grupos.

Outras propostas:
• Avaliação da participação e disposição do aluno nas diferentes atividades realizadas.
• Acompanhamento da aprendizagem
das diferentes linguagens ou formas
de representação trabalhadas: leitura
de imagens, resumos, resenhas, esquemas e mapas etc.
• Participação na organização e execução de seminários.
• Capacidade de crítica e reflexão durante os debates e leituras realizados.

Observação, registro e análise:

pensamentos, convicções, modos de ser e
viver.

ensinamentos relacionados a
modos de ser e viver.

tradições orais
das variadas religiões.

•

•

•

•
•

• Discussão sobre a influência
da interpretação dos textos
escritos e tradições orais na
vivência transmitida pelas diversas tradições religiosas.

• O sentido da interpretação de
textos orais e
tradições escritas na vivência
transmitida pelas diversas tradições religiosas.

•

•

•
•

dos princípios válidos no relacionamento
social e comunitário.
Situações de leitura e discussões de textos
escritos com os diversos ensinamentos dos
modos de vida, compreendendo a diversidade de crenças, pensamentos, convicções e relacionamentos diversos.
Levantamento dos modos de ser e viver no
relacionamento em sala de aula, no contexto escolar, no convívio em família, sociabilidade urbana etc.
Elaboração de questões para entrevista sobre os modos de ser e viver de pessoas que
convivem em contextos religiosos diversos
e o modo de conviver com as diferenças.
Realização de entrevistas com pessoas da
comunidade escolar a partir do roteiro elaborado.
Elenco dos principais problemas da atualidade, relacionados à convivência, propondo esboços de soluções para esses
conflitos.
Levantamento do conhecimento prévio dos
alunos sobre a influência da interpretação
dos textos escritos e tradições orais, na vivência transmitida pelas diversas tradições
religiosas.
Situações de leitura e pesquisa, para conhecimento e discussão das diferenças
nos textos e tradições orais das diversas
confissões religiosas.
Realização de entrevistas, palestras, debates e seminários sobre as temáticas abordadas nesses textos e tradições orais.
Reconhecimento de como as práticas do
dia a dia, nas diferentes religiões, estão relacionadas ao ensino e instruções dos textos e das tradições orais.
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• Das questões ou roteiros produzidos,
considerando a qualidade da informação e da comunicação;
• Avaliação da habilidade para a exposição oral, sob auxílio do professor e
outros parceiros, nos momentos de
diálogo e interação com pessoas da
comunidade (entrevistas).
Outras propostas:
• Participação nas atividades de pesquisa, situações de leitura, entrevistas e reflexões.
• Organização de pontos de vista e
ideias sobre situações problemas em
estudo.

• Participação nas rodas de conversa,
situações de leitura e escrita, pesquisas, entrevistas, debates, etc.
• Organização do roteiro para o seminário, bem como da atuação em público:
coerência e clareza das informações,
capacidade de autocrítica, desenvoltura, etc.
• Análise das produções dos alunos (tópicos principais, resumos, quadros
comparativos, etc.).
• Avaliações escritas com questões de
diversas modalidades (a partir de textos, múltipla escolha, situações-problema etc.), buscando reconhecer
nas diferentes tradições, orais ou

• Analisar as relações
entre as tradições religiosas e os campos da
cultura, da política, da
economia, da saúde,
da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.

• Compreensão do significado
do comportamento ético nas
relações humanas no contexto da função religiosa e cidadã (cultura, política, economia, saúde, ciência, tecnologia e meio ambiente).

• Comportamento
ético, cidadania
e religião no
contexto das relações
humanas.

• Reconhecimento e emprego
científico dos textos das diversas tradições – estudo do
vocabulário.

• Estudo do vocabulário e emprego científico
dos textos das
diversas tradições religiosas.

• Compreensão da mudança de hábitos diversos (alimentares, calendário, festividades etc.) relacionados a esses costumes religiosos, assim como diferentes formas de
vestir e se comportar.
• Produção textual após as discussões.
• Discussão sobre o que os alunos já sabem
sobre o comportamento ético nas relações
humanas, assim como no contexto da função religiosa e cidadã.
• O que é ética?
• O que significa comportamento ético nas
relações humanas e no contexto religioso?
• De que modo o conhecimento da religião e
o respeito ao outro são fundamentais no
trato religioso?
• Situações de pesquisas em diversas fontes
sobre pontos de sensíveis diferenças entre
as religiões.
• Situações de leituras e discussões de diversos textos sobre o comportamento ético
nas relações humanas.
• Pesquisa sobre a função da ética nos diversos contextos culturais: política, economia,
ciência, meio ambiente etc. e o relacionamento com a religião.
• Situações de registro das pesquisas, leituras e discussões sobre ética e religião no
contexto social.
• Estudo da relação entre pesquisa científica
e religião, para a compreensão de sua abordagem em diferentes áreas do conhecimento humano.
• Situações de discussões, palestras, debates e seminários sobre os pontos sensíveis
dessa relação. Exemplificar com situações
do cotidiano. Ex.: origem do mundo, cura de
doenças raras, sobreviventes em acidentes
gravíssimos, etc.
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escritas, orientações de modos de ser
e viver..

• Situações de discussão sobre o conhecimento que os alunos já possuem sobre o comportamento ético
proveniente das tradições religiosas e
filosofias de vida.
• Trabalhos em grupo, discussões, debates, pesquisas etc. sobre a relação
ética e religião e o modo pelos quais
estas influenciam as relações humanas nos diversos contextos culturais.
• Observações sobre como os alunos
organizam as informações decorrentes de atividades de pesquisa.
• Participação na socialização das informações pesquisadas (mural, exposição, etc.).

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• De como o aluno procede durante as
atividades de estudo, seja elas de
pesquisa, reconhecimento ou reflexão.
• Confronto entre hipóteses iniciais do
aluno e o registro de seus conhecimentos e opiniões ao longo do estudo.

• Debater, problematizar
e posicionar-se frente
aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência
de cunho religioso, de
modo a assegurar os
direitos humanos no
constante exercício da
cidadania e da cultura
de paz.

• Observação e comparação do
comportamento ético nas variadas tradições religiosas.

•O
comportamento ético nas
variadas tradições religiosas.

• Situações de estudo do vocabulário (leituras e pesquisas em diversas fontes) de textos das diversas tradições religiosas.

• Participação em palestras, discussões, debates e seminários sobre as
situações de conflito entre ciência e
religião.
• Acompanhamento dos trabalhos dos
alunos durante as atividades investigativas.

• Levantamento de hipóteses, mediante atividades investigativas, sobre os aspectos
estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos, por meio de:
• Pesquisa em diversas fontes como internet, livros didáticos e paradidáticos, revistas, jornais e outras fontes, sobre as diversas religiões e filosofias de vida existentes
no nosso país;
• Leitura e interpretação dos textos pesquisados, mediante roteiro;
• Entrevistas com lideranças religiosas das
diferentes confissões, para a organização
de um quadro comparativo com os princípios, valores éticos e importantes nomes
(profetas, pensadores, fundadores) das
principais religiões e filosofias de vida.
• Organização de um mural a partir da biografia dos principais profetas, filósofos e fundadores representantes das diversas religiões e filosofias.
• Refletir o sentido da atitude moral, como
consequência da vivência, expressão da
consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser humano.
• Sugestão de questões para debate:
• O que é diversidade religiosa, como deve
ser reconhecida e de que modo conviver
com ela?
• A liberdade de religião e de opinião é considerada por muitos como um direito

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Percebe as diversas religiões e filosofias de vida existentes no país.
• Relaciona as informações obtidas em
sites de busca com a vivência das tradições religiosas que fazem parte do
seu convívio diário.
• Percebe os aspectos estruturantes
das tradições religiosas e estabelece
comparações entre elas no que se refere aos princípios, valores éticos e líderes de destaque.
• Participação dos alunos durante as
atividades realizadas, tais como: leitura e interpretação de textos, confecção de murais, pesquisas, entrevistas, reflexões e debates.
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•
•
•
•
•
•
•

humano fundamental. Quais suas implicações?
O que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, define sobre a liberdade de religião e de opinião no seu artigo 18?
O que é a intolerância religiosa, como pode
ser identificada e de que modo pode ser
neutralizada?
Quais as causas da discriminação das religiões e como pode ser superada?
O que representa a liberdade religiosa? Em
que grau ela realmente existe?
Você conhece casos de intolerância religiosa? Relate.
Por que temos dificuldades em aceitar a
opção religiosa do outro?
Como podemos aprender a aceitar as demais religiões?
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12. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que
os alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

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

• Levantamento de hipóteses.

• Leitura e interpretação de diversos textos
sobre a temática.
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• Propostas de atividades

• Formas de avaliação

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais adequadas para
avaliar

• Levantamento e discussão dos conhecimentos prévios dos alunos sobre aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida: pressupostos científicos, éticos, estéticos e filosóficos.
• Realização de anotações das discussões realizadas para posterior
comparação com os conteúdos vivenciados em sala de aula.
• Situações de leitura sob a orientação do professor, tais como:
• Formular hipóteses a respeito do
conteúdo dos textos;
• Fazer inferências pragmáticas para
encontrar o sentido de expressões
desconhecidas ou pouco familiares;
• Utilizar índices textuais e contextuais em favor da construção de sentido do texto;
• Avançar na leitura, apoiando-se na
progressão temática;
• Avançar ou retroceder durante a leitura, buscando informações esclarecedoras;
• Fazer anotações de pontos relevantes, dúvidas etc.;
• Construir sínteses de partes do
texto ao longo da leitura;

Algumas propostas:
• Observação, registro e análise:
• De como os alunos demonstram os conhecimentos prévios acerca dos elementos estruturantes das tradições religiosas e filosofias de vida.
• Da participação dos alunos
nas reflexões e discussões sobre os pressupostos científicos, filosóficos e éticos.
Observação, registro e análise:
• De como os alunos utilizam os
procedimentos de leitura para
facilitar o estudo dos conceitos.
• Da participação dos alunos
nas atividades de consultas,
seleção de textos e informações, organização das ideias,
etc.
• Das atividades de produção:
elaboração de hipóteses, sínteses, anotações, comparações entre fragmentos de textos, etc.
• Participação na resolução de
situações-problemas, seja de
reconhecimento, enumeração,
validação de informações etc.

• Consultar fontes diversas em busca
de informação esclarecedora;
• Selecionar textos complementares
de outras áreas do conhecimento;
• Validar ou reformular hipóteses inicialmente levantadas a partir das informações obtidas durante o processo de leitura;
• - Construir síntese relativa a ideia
central do texto, entre outras inferências de outras partes do texto.

• Reconhecimento e análise das verdades sagradas sobre o transcendente, repassadas
nos textos e tradições orais das diferentes religiões.

• Estudo das verdades sagradas sobre o
transcendente
repassadas
nos textos e
tradições orais
das diferentes
religiões.

• Discussão de estratégias que promovam a
convivência ética e respeitosa entre as religiões.

• Estratégias de
promoção da
convivência
ética e respeitosa entre as
religiões.
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• Pesquisa e leitura de textos e apreensão de tradições orais sobre o
transcendente nas diferentes religiões.
• Identificação e análise das verdades
sagradas sobre o transcendente,
presentes nos textos e tradições
orais das diferentes religiões, pontos comuns e divergentes.
• Construção de Quadro Comparativo
com as verdades sagradas sobre o
transcendente das diversas religiões.
• Atividades de leitura e escrita.
• Escuta de tradições orais vivenciadas em determinados grupos religiosos ou não.
• Leituras de textos sobre convivência
ética e respeitosa entre as religiões.
• Pesquisas, entre os próprios alunos,
sobre o trato que a sua religião (se
ele tiver uma), presta aos praticantes de outras religiões, a partir das
seguintes reflexões:
• O que é necessário para que haja
respeito recíproco?

• Participação ativa na construção de quadro comparativos,
identificação e análises sobre
as verdades sagradas das tradições religiosas.
• Observação de como o transcendente se manifesta na vida
das pessoas, sejam elas religiosas ou não.
• Participação nas atividades de
estudo e reconhecimento sobre o transcendente: pesquisa, leitura de textos, análises ou produções.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre a necessidade da convivência ética
entre religiões.
• De como o aluno relaciona o
modo como sua religião interage com outras religiões.

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

• Identificação dos valores contidos nos textos
sagrados e nas tradições orais e sua importância na formação humana.

• Identificação
de valores contidos nos textos sagrados e
tradições orais
e sua importância na formação
humana.
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• Alguma religião ou filosofia de vida
prega o desamor ou desrespeito entre os seres humanos?
• Os participantes de uma determinada religião conhecem suas doutrinas e seus ensinamentos sobre
ética e valor à vida?
• Eu, como participante de determinada religião, sigo o que eu aprendo
no estudo desses valores éticos?
• Conheço suficientemente as outras
religiões, de modo a compreender
suas diferenças em relação à minha?
• Embora tenha ou não uma religião,
compreendo o fato de outras pessoas terem ou não?
• Elaboração de cartazes com os princípios e valores éticos das diversas
religiões (ou das principais religiões
da comunidade, região ou do estado).
• Palestras com líderes religiosos sobre o tema, ressaltando experiências de relacionamento, destacando
aspectos que ajudam na promoção
do diálogo inter-religioso.
• Pesquisa, em diversas fontes de textos sagrados e tradições orais, de
valores que contribuem na formação humana.
• Leitura colaborativa de textos sagrados, destacando os valores contidos
nos mesmos.
• Situações de reflexões, proposta
pelo professor, sobre os valores contidos em textos e nas tradições
orais, onde cada aluno poderá

• Confronto entre ideias prévias
e os conhecimentos adquiridos ao longo do estudo.
• Registros elaborados individualmente e em grupo, sobre o
que é necessário para que se
estabeleça uma relação de
respeito e convivência ética
entre as religiões.
• Participação e compromisso
durante a elaboração de cartazes e realização de palestras
com líderes religiosos sobre o
diálogo inter-religioso.
• Atividades de pesquisa e exposições dos materiais produzidos ao longo do estudo

• Participação e envolvimento
em pesquisas, reflexões e leituras colaborativas de textos
sagrados e tradições orais.
• Identificação de valores e sua
importância na formação humana através da observação
de situações do cotidiano vivenciadas nos grupos sociais e
nas tradições religiosas.
• Atividade de identificação, reconhecimento
e

• Reconhecimento e respeito às práticas de comunicação com as divindades em distintas
manifestações e tradições religiosas.

• Práticas de comunicação
com a(s) divindade(s) em distintas manifestações e tradições religiosas.
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identificar os valores transmitidos
por seus antepassados.
• Estudo das relações entre a tradição
dessas verdades sagradas e os valores da atualidade: de que modo
podem ser compreendidas sem choques culturais?
• Como conviver, no contexto social,
com ideias e concepções diferentes,
resultado das diferentes tradições
religiosas?
• Produção de textos sobre essas reflexões.

exemplificação, onde os alunos sejam protagonistas.
• Envolvimento dos alunos nas
atividades práticas, tais como:
comparações, reflexões orais,
produções de textos, etc.
Observação:
• Pode se restringir o número de
pessoas nos grupos para facilitar a observação em cada situação investigativa: participação individual, argumentação,
produção escrita. Registrar dados para avaliar a evolução do
aluno ao longo das atividades.

• Pesquisas em diversas fontes sobre
as práticas de comunicação com as
divindades em distintas manifestações e tradições religiosas.
• Leituras em livros, revistas e outros
sobre como, nas diversas religiões,
ocorre a comunicação com a (s) divindade (s).
• Entrevistas com líderes das diversas
tradições religiosas sobre as formas
de comunicação com o transcendente praticadas em suas manifestações, celebrações, cultos e rituais.
• Coleta de dados históricos e elementos simbólicos dos ritos e festas. Trabalhar oficinas sobre a diversidade religiosa local, com exposição de símbolos, objetos, livros, fotografias, imagens, etc.
• Estudo do modo como as diferenças
entre os modos de comunicação devem ser compreendidas, a partir do
ponto de vista do outro, para que
não corram estranhamentos e

• Atividades de leitura e escrita:
interpretação de textos, análise de fotografias e imagens.
• Produções de textos que tratem do reconhecimento e respeito pelas práticas de comunicação das tradições religiosas.
• Situações de entrevistas e leituras em fontes diversas, registro escrito sobre como
ocorre a comunicação com a
divindade.
• Coleta de dados, informações
e objetos. Organização do material para exposições e oficinas. Estudo dos conteúdos sobre os elementos simbólicos
dos ritos.
• Avaliação da participação e envolvimento do aluno nas diferentes atividades realizadas.

• Compreensão das características dos espaços sagrados das distintas religiões.

• Espaços sagrados e suas características
no
contexto
das distintas
religiões.

•

•

•

•

• Reconhecer e cuidar
de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida.

• Compreensão e análise dos diferentes modos
de comunicação com o transcendente e seu
reflexo nas relações humanas.

• Diferentes modos de comunicação com o
transcendente
e seu reflexo
nas relações
humanas.

•

•

•
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consequente intolerância religiosa:
diálogos, mediante a análise de situações que se apresentam no cotidiano das tradições religiosas.
Pesquisa sobre o significado de espaços sagrados nas diferentes religiões: templos, lugares sagrados,
peregrinações, circuitos sagrados
etc.
Pesquisa sobre as características
mais relevantes dos Espaços Sagrados presentes no Acre, no Brasil e
no Mundo (Viagem virtual), com utilização do laboratório de informática:
Observação das características dos
objetos, roupas, alimentos, bebidas
e seus lugares na religião (origens e
significados de cada um), incluindo
religiosidade indígena, afro-brasileira e povos pré-colombianos;
identificação nos espaços sagrados
de características comuns presentes nos diferentes contextos religiosos e culturais pesquisados.
Levantamento, por meio de depoimentos, rodas de conversa e textos
escritos dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre experiências de relação com o transcendente e conduta com o outro.
Leitura e análise de textos de diversas tradições que tratam sobre os
modos de comunicação com o
transcendente e seu reflexo nas relações humanas.
Entrevista com membros de religiões que não utilizam textos escritos
ou arreligiosos para que expliquem

• Participação e comprometimento dos alunos nas pesquisas sobre o significado dos espaços sagrados das diferentes
tradições religiosas.
• Observação do modo como os
alunos organizam os conhecimentos e relacionam as informações adquiridas com as
que já possuem: inventário,
análises, pesquisas, etc.
• Participação e disposição dos
alunos nas atividades de observações, identificação e descrições orais e escritas realizadas durante as atividades.

• Propostas que permitam verificar como o aluno:
• Identifica as relações do transcendente com a conduta pessoal e social.
• Relaciona os conhecimentos
prévios com as informações
presentes nos textos orais e
escritos das tradições.
• Percebe as manifestações do
transcendente entre pessoas
que participam de grupos que
se denominam sem religião.

•

•

• Identificação e análise das diferentes práticas
de espiritualidade em situações limite: doenças, calamidades, tragédias pessoais e coletivas etc.

• Práticas de espiritualidade
em situações
limite.

•

•

•

•

• Conviver com a diversidade de crenças,
pensamentos,

• Reconhecimento do direito à liberdade de
consciência, crença ou convicção e problematização sobre concepções e práticas sociais
que a violam.

• O direito à liberdade
de
consciência,
crença
e
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•

como ocorre a comunicação com o
transcendente em seu (s) grupo (s).
Elaboração de Quadro Comparativo
com os diferentes modos de comunicação com o transcendente, de
acordo com as religiões ou grupos
arreligiosos existentes na cidade/estado/país.
Discussão das razões por que ocorrem situações de conflito entre relação com o transcendente e seu desdobramento na relação com o outro.
Levantamentos dos conhecimentos
prévios dos alunos sobre como as
religiões reagem, o que pensam e o
que orientam aos seus fiéis diante
da morte, doenças, calamidades,
tragédias pessoais e coletivas.
Pesquisas e leituras em diversas
fontes sobre as práticas de espiritualidade em situações limite: doenças, calamidades, tragédias pessoais e coletivas etc.
Elaboração de um Quadro Comparativo sobre a temática, individual ou
em grupos, sobre o modo crítico e científico de encarar doenças, calamidades e tragédias, o modo de pessoas religiosas e não religiosas.
Reflexões sobre as informações coletadas sobre o tema e registro pessoal de como se preparar e prevenirse com relação a tragédias pessoais
coletivas, calamidades, doenças
etc.
Leituras diversificadas e rodas de
conversas sobre o tema.
Debates sobre concepções e práticas sociais que violam a liberdade

• Construção de quadros comparativos sobre os modos de
comunicação com o transcendente.
• Análises de situações problemas ou de conflito presentes
nas situações de comunicação
e/ ou relação com o outro.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre a orientação
dada pelas religiões diante de
calamidades, doenças, morte,
etc.
• De como as práticas de espiritualidade influenciam o comportamento das pessoas diante de situações conflitantes.
• De como o aluno relaciona o
modo de explicar as calamidades, mortes, doenças, tragédias etc. utilizados pelas tradições religiosas e a ciência.
• Elaboração registros pessoais
e quadros comparativos: observar coerência, coesão, importância das informações,
etc.
• Observação do comportamento e envolvimento dos alunos durante as pesquisas e
compartilhamento de ideias e

convicções, modos de
ser e viver.

convicção: problematização
de práticas sociais que o violam.

•

•

•

•

• Identificação de princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida,
discutindo como podem influenciar condutas
pessoais e práticas sociais.

• Identificação e
influência dos
princípios éticos e filosofias
de vida nas
condutas
e
práticas sociais.

•

•

•
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de consciência, crença ou convicção.
Estudos sobre a Constituição Brasileira, enfatizando o artigo 5°, inciso
Vl, que garante à liberdade de consciência e de crença, assegurando o
livre exercício dos cultos religiosos e
garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias.
Projeção através de multimídia de
práticas sociais que violam os direitos constitucionais e a liberdade de
crença ou convicção.
Discussão sobre as prováveis razões de ocorrerem conflitos entre
pessoas de diferentes religiões: preconceito e discriminação religiosa.
Apontamento de soluções para situações conflituosas. Indicação da lei
específica e de fragmentos importantes da constituição que orientam
o comportamento humano, no sentido de garantir o mútuo respeito.
Levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos sobre princípios
éticos em filosofia e na religião (o
que eles já sabem sobre ética e
quais princípios éticos eles relacionam às diversas religiões).
Pesquisas em diversas fontes, livros
sagrados, revistas, sites e blogs que
tratam de princípios éticos, com
destaque na convivência entre diferentes religiões.
Elaboração de textos, resumos, resenhas, destacando os princípios
éticos e sua contribuição no

informações sobre a liberdade
de crença ou convicção.
• Participação e desenvoltura
nas rodas de conversa, debates, discussões, estudos de
textos, etc.
• Observação de como os alunos se comportam diante das
atividades de identificação, reconhecimento e análises.
• Análises de situações problemas e busca ativa por orientações legais que assegurem o livre exercício das diferentes
práticas religiosas, bem como
denunciam práticas sociais
que violam esse direito.

Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre os princípios éticos defendidos nas tradições religiosas;
• Da participação dos alunos
nas atividades de pesquisa em
sites e portadores textuais diversos.
• Das produções escritas dos
alunos.
• De como os alunos organizam
as informações em roteiros, tabelas ou quadros sínteses.

•

•

•
• Analisar as relações
entre as tradições religiosas e os campos da
cultura, da política, da
economia, da saúde,
da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.

• Conhecimento da origem da palavra sagrada
nas tradições religiosas e sua relação com as
práticas significativas para os diferentes grupos religiosos.

• Origem da palavra sagrada e
sua
relação
com as práticas significativas no contexto dos diferentes grupos
religiosos.

•
•
•

•

•
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comportamento humano e na relação com as diferenças.
Preparação de seminário onde se
discuta a influência desses princípios éticos nas condutas pessoais e
práticas sociais.
Verificação da experiência prática
de cada aluno com os princípios éticos, em sua vivência diária e no contexto social.
Realização do seminário e fechamento da temática pelo professor.
Pesquisa sobre a origem da palavra
sagrada nos diferentes contextos religiosos e culturais.
Discussão sobre a diversidade de
definições Apresentação existentes
sobre "o sagrado".
Situações de atividades leitura e escrita: interpretações de textos, produção textual, questões de múltipla
escolha, etc.
Debate sobre o conceito de sagrado
para a humanidade. Sugestão: Proponha uma discussão em pequenos
grupos e questione: O que é o sagrado para você? Como você imagina que algo se torna sagrado nas
diferentes culturas? Como se dá a
comunicação pela tradição escrita
ou oral nas religiões?
Exibição do vídeo da TV Escola intitulado O Sagrado, duração de
30min e 02seg., disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=yBYdzpCdNoE>.
Durante a exibição do vídeo os alunos deverão fazer o registro dos seguintes aspectos:

• Participação e envolvimento
dos alunos na organização e
execução do seminário.

Algumas propostas:
• Participação nas discussões,
análise de vídeos e projeções
de imagens sobre as práticas
significativas presentes nas
tradições religiosas.
• Observação, registro e análise
dos conhecimentos prévios
dos alunos.
• Análise de situações problemas.
• Produção de sínteses, resumos, poesias, etc. a partir das
leituras e pesquisas feitas ao
longo do estudo.
• Avaliação da participação e envolvimento dos alunos durante
as reflexões e questionamentos sobre o vídeo.
• Participação e desempenho
nas pesquisas, observação de
situações do cotidiano e confecção de material sobre o
meio ambiente, sua relação
com o transcendente e estratégias de preservação.

• Identificação e valorização, nas variadas formas de arte, das representações do transcendente como manifestação da espiritualidade.

• Representação
do transcendente nas variadas formas
de arte e sua
valorização
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• Qual o conceito de sagrado apresentado no vídeo?
• Por que a necessidade da experiência com o sagrado?
• Como o homem entra em contato
com o sobrenatural?
• Como a religião se apropria do conceito de sagrado?
• Como nasceu a reverência pelo sagrado?
• O que vem a ser o animismo, totemismo, xamanismo?
• Em que sentido uma religião pode
ser chamada de primitiva?
• Qual a relação do sagrado com o ritual de culto aos mortos?
• Qual a relação entre hierarquia e o
sagrado?
• Produção textual, enfatizando de
que forma o sagrado pode contribuir
para a organização de uma sociedade coesa e harmônica. Utilizar os
registros feitos durante as aulas sobre o tema.
• Pesquisa de campo, nos variados
contextos (religiosos ou não) para
observação de como o sagrado se
manifesta no cotidiano das pessoas
(lugares, dias santos, homens santos, verdades sagradas, objetos, alimentos, bebidas sagradas, etc.)
• Registro das modalidades nas diferentes concepções religiosas.
• Pesquisa com líderes religiosos sobre valores estéticos, morais e religiosos expressos, na sua própria tradição, através das artes: pintura, artesanato, escultura etc.

• Participação e envolvimento
dos alunos nas atividades de
leitura, interpretação e produções orais e escritas.
• Representação das manifestações do sagrado nas diferentes tradições religiosas, a partir de dramatizações.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre as variadas formas de arte presentes
nas tradições religiosas;

como manifestações de espiritualidade.
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• Levantamento do significado das artes presentes nas várias tradições
religiosas.
• Estudo dirigido sobre a presença da
arte nas épocas e culturas e sua relação com o transcendente nas diversas religiões.
• Realização de pesquisas sobre o
templo (arquitetura, esculturas, pinturas etc.) das quatro principais tradições religiosas: budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. A
pesquisa pode ser feita através da
internet ou de pesquisa bibliográfica.
• Visitação a templos de diferentes
denominações ou tradições religiosas, visando a identificação e desenvolvimento de atitudes de admiração, escuta, silêncio, interiorização, respeito pelas diferentes expressões religiosas.
• Entrevista a artistas locais (arte indígena, arte afro, arte sacra...), de
modo a compreender como as religiões se expressam através da arte.
• Estabelecimento de comparações,
de modo a perceber os vínculos entre o Sagrado e o profano, presentes
no carnaval brasileiro.
• Análise de sambas-enredo, bem
como de outros gêneros de música
popular, para identificação de aspectos religiosos presentes.
• Estudo da arte musical e sua relevância nas diversas manifestações
religiosas, incluído o uso de instrumentos musicais: representações

• De como o aluno compreende
a manifestação de valores estéticos, morais e religiosos expressos através das artes.
• Da participação durante as atividades de pesquisa, análise,
estudo dirigido, entrevistas, visitas a templos, etc.
• Participação e envolvimento
nas atividades de identificação, comparações, análise de
textos e imagens.
• Acompanhamento dos trabalhos dos alunos durante as atividades investigativas sobre
pintura, artesanato, cultura,
etc.
• Criatividade e coerência nas
análises escritas e orais sobre
as quatro principais tradições
religiosas.
• Coerências nas atividades de
reflexões sobre situações do
cotidiano.
• Observação das mudanças de
comportamento em ambientes
sagrados. Reflexão sobre estas atitudes.
• Participação nos seminários,
painéis, produções artísticas,
discussões, etc.

•

• Análise da contribuição dos textos sagrados
para uma ética universal em relação à conduta pessoal e nas práticas sociais.

• A contribuição
dos textos sagrados
para
uma ética universal, nas práticas sociais e
na
conduta
pessoal.

•

•

•

• Debater, problematizar e posicionar-se
frente aos discursos e
práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante

• Reconhecimento dos papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas.

• Lideranças de
diferentes tradições religiosas: papéis a
elas atribuídos.
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das artes musicais das diferentes
culturas e grupos.
Estudo das letras das músicas das
diversas tradições religiosas, compreendendo seu potencial artístico,
poético, musical e cultural, na transmissão de suas doutrinas.
Avaliação e comparação entre os
princípios éticos gerais presentes
nos textos sagrados e sua relação
com a declaração Universal dos Direitos Humanos.
Conversas informativas com pessoas da comunidade local, representantes religiosos, Estudo do
modo como o conhecimento desses
princípios estabelecem regras positivas de convivência entre as pessoas no contexto social, independentemente das diferenças religiosas.
Análise de situações do cotidiano,
Compreensão de que, para um relacionamento ético aprimorado, não
existe a obrigatoriedade de acreditar numa religião. Assim como acreditar numa religião deve vir acompanhado de conduta ética coerente.

• Pesquisas em livros, revistas, jornais e internet sobre biografia, história na religião e o papel de destaque das lideranças de diferentes
tradições religiosas.
• Sistematização da pesquisa: produção de textos, resumos ou resenhas; mapa conceitual; quadro comparativo, dentre outros.

• Observação, registro e análise
dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre a ética e
direitos humanos.
• Posicionamento crítico sobre o
modo como os princípios éticos gerais influenciam a convivência entre as pessoas nos
diversos contextos.
• Participação e empenho na
análise de situações do cotidiano.
• Confronto entre hipóteses iniciais do aluno e o registro de
seus conhecimentos e opiniões ao longo do estudo.
• Atividades de leitura e escrita
sobre a influência dos textos
sagrados na conduta pessoal
do indivíduo e nas práticas sociais.
Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre o papel das
lideranças nas diferentes manifestações religiosas.
• De como o aluno relaciona o
próprio conhecimento ao adquirido, por meio de pesquisas, rodas de conversa, entrevistas, etc.

exercício da cidadania
e da cultura de paz.

• Realização de entrevistas, rodas de
conversa ou palestra com lideranças religiosas, sobre suas funções
específicas em sua religião e no contexto social.

• Da participação nas atividades
de identificação e reconhecimento de lideranças.
• Participação e empenho nas
rodas de conversa, entrevistas
e palestras.

• Exemplificação de líderes religiosos que se
destacaram por suas contribuições à sociedade.

• Líderes religiosos de destaque em suas
contribuições à
sociedade.

• Pesquisas em jornais, revistas e sites, dos principais líderes religiosos
que contribuíram com a sociedade.
• Elaboração de perguntas realizadas
pelo professor, com a participação
dos alunos, para posteriores entrevistas.
• Entrevistas com lideranças locais
(padres, pastores, pajés, pais-desanto, dentre outros), a partir do roteiro elaborado.
• Elaboração de painéis, a partir da indicação de filmes, documentários,
biografias escritas sobre os principais líderes que, por suas contribuições, destacaram-se na sociedade.
• Elaboração de cartas, indicações e
outras formas de registro falando da
importância dos líderes religiosos
para a sociedade.

• Observação, registro e análise
dos conhecimentos prévios sobre os líderes religiosos de
destaque na comunidade local, regional e mundial.
• Elaboração de roteiros de entrevistas.
• Participação e empenho nas
entrevistas com líderes religiosos.
• Elaboração de painéis: observar a desenvoltura com escritas de síntese de filmes e documentários, organização de
biografias, recontos de biografias, etc.
• Relatórios da pesquisa ou entrevista com líderes religiosos,
utilizando diferentes recursos:
fotografias, registros das apresentações orais e painéis sobre o tema etc.

• Identificação e análise do papel das lideranças religiosas e seculares na defesa e promoção dos direitos humanos.

• Lideranças religiosas e seculares: papel de
ambas na defesa e promoção dos direitos humanos.

• Conhecimento, por meio de pesquisa, leituras de textos e vídeos, da
história dos Direitos Humanos e sua
relevância no contexto humano e
social.
• Reconhecimento da importância
dos Direitos Humanos e o modo
como, em situações ao longo da

• Conhecimento, por meio de
pesquisa, leituras de textos e
vídeos, da história dos Direitos
Humanos e sua relevância no
contexto humano e social.
• Reconhecimento da importância dos Direitos Humanos e o
modo como, em situações ao
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história, mesmo por grandes religiões foram desrespeitados.
• Estudo da biografia de grandes líderes religiosos que promoveram os
Direitos Humanos, na história contemporânea, assim como nas épocas mais remotas, ainda que de
modo intuitivo.
• Estudo da biografia de líderes seculares e do modo como, independentemente de religião, promoveram os
Direitos Humanos, seja na época
contemporânea, seja de modo intuitivo na antiguidade.
• Sequência de atividades de identificação e reconhecimento do papel
das lideranças religiosas e seculares que atuam na defesa e promoção dos direitos humanos: pesquisas, montagem de painéis informativos, elaboração de curiosidades
sobre os líderes, etc.
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longo da história, mesmo por
grandes religiões foram desrespeitados.
• Estudo da biografia de grandes
líderes religiosos que promoveram os Direitos Humanos,
na história contemporânea,
assim como nas épocas mais
remotas, ainda que de modo
intuitivo.
• Estudo da biografia de líderes
seculares e do modo como, independentemente de religião,
promoveram os Direitos Humanos, seja na época contemporânea, seja de modo intuitivo na antiguidade.
• Sequência de atividades de
identificação e reconhecimento do papel das lideranças
religiosas e seculares que
atuam na defesa e promoção
dos direitos humanos: pesquisas, montagem de painéis informativos, elaboração de curiosidades sobre os líderes, etc.

13. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades
/
competências amplas da disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar
condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

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

• Leitura e interpretação de
diversos textos sobre os
aspectos
estruturantes
das diferentes tradições
religiosas e filosofias de
vida.

• Diferentes tradições religiosas e filosofias
de vida: leitura
e interpretação
de textos que
as estruturam.

• Busca de informações sobre como os povos procuravam explicações para os
fenômenos naturais através dos mitos.

• Fenômenos naturais e sua explicação
por
meio de mitos.

• Propostas de atividades

• Formas de avaliação

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com
os conteúdos

Situações mais adequadas para
avaliar

• Estudo de textos de diferentes gêneros que tratem sobre:
• Que elementos comuns fazem parte da estrutura de diferentes religiões: espiritualidade, abertura para o transcendente, valorização do ser humano, doutrinas, rituais
etc.
• História de grandes religiões mundiais e tradições religiosas específicas do país, região ou cidades;
• História da importância da filosofia na formação da humanidade: de que modo conhecê-la contribui para p desenvolvimento humano, com ou sem a influência da religião.
• Levantamento, através de conversa informal, do que os
alunos conhecem sobre o conceito de mitologia, sua relação com a filosofia e importância na formação da humanidade. Sugestão: pedir que pensem em uma palavra
que defina mitologia. Os alunos não podem repetir palavras que outros já tenham falado. Deve ser um jogo rápido, onde os alunos precisam demonstrar criatividade
e rapidez.
• Pesquisa sobre as variadas concepções de origem do
mundo, a partir de mitos de diversos povos. Confrontar
com as concepções abordadas nas várias religiões bem
como na ciência (não esquecer povos indígenas, tradições afro, nórdicas etc.).
• Levantamento na história das sociedades antigas e modernas, de mitos produzidos em regiões geograficamente distintas, com enredos semelhantes ou não, para
a explicação dos fenômenos naturais (como surgiram as
estrelas, motivo para as tempestades, etc.). Relacionar

Algumas propostas:
• Leitura e interpretação de textos
de diferentes gêneros e tradições
religiosas.
• Posicionamento crítico sobre a importância da filosofia para a formação da humanidade.
• Desenvolvimento das habilidades
de hipotetizar, consultar, analisar
e relacionar informações.
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• Seleção e análise de palavraschave ou frases significativas dos
textos em estudo.
• Organização de um glossário com
as palavras desconhecidas.
• Elaboração de esquema-síntese,
resumos, narrativas.
• Avaliações individuais, duplas ou
em grupos sobre as explicações
de alguns acontecimentos, considerando o ponto de vista religioso
e científico.
• Observação de como os alunos se
comportam nas situações de debates, análise, estudo de textos,
etc.
• Desempenho nas atividades de
descrições, orais ou escritas,

•

•

•

• Análise de doutrinas das
diferentes tradições religiosas e suas concepções
de mundo, vida e morte.

• Concepções de
mundo, vida e
morte nas doutrinas de diferentes
tradições religiosas.

•
•

•

•

•
•

estas informações com as explicações científicas para
os acontecimentos em estudo.
Análise dos mitos pesquisados, procurando perceber no
enredo das narrativas as funções principais que eles
exercem ou exerceram (explicar, organizar e compensar)
ao longo da história da humanidade.
Levantamento sobre o uso moderno dos mitos, em produções cinematográficas, jogos digitais, séries de livros
etc., sua relação com a história das religiões e o modo
atual de serem encarados.
Estudo sobre textos que representam narrativas mitológicas presentes na cultura indígena e afro-brasileira, cigana etc., que contribuem para a preservação da memória desses povos. Estabelecer comparações com lendas
ou mitos presentes nas culturas de outros povos.
Análise das doutrinas das tradições no modo como definem o sagrado e sua concepção de pureza e santidade,
assim como a existência de vida após a morte.
Estudo, através de pesquisas ou conversas com líderes
religiosos ou arreligiosos, sobre como definem em sua
religião a história da criação do mundo, origem da vida e
o pós-morte, comparadas a concepções de outras tradições religiosas, filosofias de vida e à explicação científica.
Escrita de textos, com base nas reflexões anteriores, sobre a relação existente entre essas explicações, assim
como o modo como as religiões preparam seus adeptos
para uma vida digna em sociedade.
Pesquisa sobre o modo como essas mesmas religiões
definem pureza ritual, princípios éticos e de que modo é
assegurada a vida após a morte em cada tradição religiosa.
Organização de um quadro comparativo, considerando
as seguintes interpretações:
Apresentação da forma como cada cultura/organização
religiosa concebe as concepções de mundo, vida e
morte;
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sobre o uso moderno dos mitos e
as narrativas mitológicas presentes na cultura indígena, afro, cigana, etc.

Algumas propostas:
• Participação nas pesquisas, rodas
de conversa, análise sobre as concepções de mundo, vida e morte
nas diferentes tradições religiosas.
• Observação, registro e análise
dos materiais produzidos pelos
alunos, tais como: quadros comparativos, resumos, fichários, etc.
• Atividades de representação, resgate e utilização de memórias
pessoais, dos diversos contextos
nos quais convive.
• Avaliação da habilidade de relacionar conteúdos de textos e vivências sociais.
• Avaliações escritas, a partir de
textos, com questões de múltipla
escolha e situações-problemas,
de modo que identifiquem e compreendam o conteúdo e se posicionem criticamente sobre ele.

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

• Estudo sobre a evolução
dos princípios éticos e a
contribuição dos códigos
morais revelados nos textos e na tradição oral das
religiões.

• Evolução dos
princípios éticos nos códigos
morais revelados em tradições religiosas
escritas e orais.

• Maneira como reverenciam mortos e/ou antepassados,
em dias especiais, por meio de rituais e cerimoniais definidos para tal relação/comunicação.
Sugestões:
• Lembrar reverência pelos antepassados no Japão e em
outras religiões orientais;
• Batismo por antepassados entre os mórmons;
• Comunicação com espírito entre indígenas;
• missas em intenção pelos mortos entre católicos; etc.
• Pesquisa sobre o conceito de ética e consciência moral,
no contexto da filosofia, comparados à concepção de
justiça nas tradições religiosas.
• Comparação entre os princípios religiosos estudados, de
modo a perceber semelhanças e pontos em comum, de
modo a evitar situações de conflitos nas relações estabelecidas entre elas.
• Listagem, a partir de pesquisa nos textos e tradições
orais das variadas confissões religiosas, de situações
onde se observem condutas éticas em comum, assim
como de divergências a serem trabalhadas, de modo e
prevenir conflitos.
• Levantamento de pontos em comum entre si, nos livros
religiosos (Alcorão, Bíblia Sagrada, Vedas, Livro de Mórmon etc.), e com as Declarações de Direitos Humanos,
Constituição, Códigos Civis etc., de modo a propor soluções de eventuais conflitos, estreitando a relação entre
adeptos e suas tradições religiosas.
• Exemplificação de princípios éticos ligados a hábitos,
comportamentos e conceitos que, ao longo do tempo,
sofreram modificações, devido a novas concepções de
costumes vigentes em determinado local, cultura ou
país.
• Enumeração de concepções religiosas que entram em
choque com essas mudanças, formulando-se o modo
como devem ocorrer entendimento e construção de uma
convivência pacífica.
• Construção de uma linha de tempo sobre a evolução
dos princípios éticos, considerando a contribuição dos
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• Entrevistas com líderes religiosos.

• Participação ativa nas atividades
de comparação e pesquisa.
• Listagem de condutas éticas e situações conflituosas.
• Resolução de situações de conflito presentes no cotidiano, apoiando-se em orientações de textos
das tradições religiosas, declarações, códigos civis, filosofias, etc.
• Participação e envolvimento em
atividades de observações, enumerações, exemplificações, etc.
• Elaboração de cartazes, murais e
linhas de tempo.
• Resolução de situações problemas.

códigos morais dos textos e da tradição oral das religiões, em contextos sociais e culturais distintos.
• Resolução de situações-problema do cotidiano, nas
quais seja necessário aperfeiçoar condutas e garantir a
preservação da integridade e dos direitos das pessoas.

• Reconhecer
e
cuidar de si, do
outro, da coletividade e da natureza, enquanto
expressão de valor da vida.

• Compreensão acerca da
função simbólica dos diferentes rituais nas tradições religiosas.

• Função simbólica dos rituais
nas tradições
religiosas.

• Identificação e discussão
de elementos da tradição
religiosa, na organização
da sociedade, que influenciam escolhas éticas, atitudes pessoais e coletivas.

• Elementos de
tradições religiosas na organização da sociedade e sua influência na escolha ética de
atitudes pessoais e coletivas.

• Pesquisar e analisar as diversas formas de ritos existentes nas tradições religiosas: passagem, purificação, mortuário, litúrgicos, propiciatórios etc., buscando compreender sua função simbólica (prestar culto, celebrar acontecimentos ou fases da vida, consagrar sacerdotes, feituras, oferendas, etc.)
• Estabelecimento de comparações entre as expressões
ritualísticas, palavras sagradas (Amém, Aleluia, Axé, Hosana, Om Shanti, Shalom, Hare Krishna etc.) e os elementos simbólicos (água, fogo, ervas, flores, bebidas, incensos, óleos, danças, preces, vestuários, músicas, orações, etc.) utilizados nas diversas tradições, como forma
de garantir o "encontro" com o sagrado.
• Formulação dos pontos em comum na concepção e simbologia dos ritos, de modo a proporcionar compreensão
e entendimento de seu valor e significado, com vistas à
harmonia entre as diferentes tradições religiosas.
• Pesquisar em textos das diversas tradições religiosas
elementos que contribuem para as escolhas éticas de
seu grupo:
• Papel que as crenças religiosas exercem na conduta dos
indivíduos em sociedade.
• Potencial que a religião tem de provocar transformações
na ordem social, sejam elas na esfera da economia, da
política ou da cultura em geral.
• Aspectos que mostram atitudes de intolerância no passado da história das religiões (Associação entre Estado
e Igreja/ Reforma Protestante, Guerras Religiosas no Oriente/Ocidente etc.).
• Mudanças nos ideais, condutas e ações decorrentes do
desenvolvimento de políticas de direitos humanos, dos
conceitos de ética e cidadania e evolução da democracia
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Algumas propostas:
• Participação e envolvimento dos
alunos nas atividades de pesquisa, análises, comparações,
etc.
• Trabalhos individuais e em grupo,
com ou sem pesquisa, sobre a
função simbólica dos diferentes rituais presentes nas tradições religiosas.
• Elaboração de relatórios, resumos
ou outras formas de registro dos
pontos em comum presentes nas
diferentes tradições.
• Observações de pontos comuns
nas diversas tradições religiosas.
Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios dos
alunos sobre os elementos da tradição religiosa que influenciam
escolhas éticas, pessoais e coletivas.
• De como o aluno compreende o
papel das crenças religiosas e o
potencial que possuem na transformação da ordem social.
• Atividades de pesquisa sobre atitudes de intolerância vivenciada
no passado das religiões.
• Organização de informações em
resumos ou cadernos de registros

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

(Revolução Francesa e Industrial/ separação entre Estado e Igrejas/ Iluminismo).
Construção de um quadro comparativo de contribuições
positivas, com relação à história das religiões, ao lado de
períodos obscuros no desenvolvimento da humanidade.
Reflexões, na história da humanidade, de transformações sociais, em meio à evolução da religião, que explicam as mudanças ocorridas na sociedade (perseguição
a cristãos na antiguidade, divisão entre religião pagã e
cristã e perseguição a bruxas na Idade Média, discriminação a minorias por ideias religiosas na modernidade
etc.).
Sugestões:
Estudo, através de pesquisas, leitura e interpretação de
textos;
Análise de dados estatísticos e gráficos, que contribuam
para o entendimento de como muitos dos movimentos
religiosos e/ou sociais ocorrem;
Qual a incidência e como são repensados alguns temas
que destacam o papel das mulheres e das minorias dentro da sociedade e suas expressões culturais:
Papéis de gêneros;
Conflitos em nome da fé;
Liturgias alternativas e novas práticas espirituais;
Participação política engajada;
Religiosidade popular;
Liberdade de não-crença: ateísmo, agnosticismos ou indiferença frente aos valores religiosos.
Organização de quadros comparativos, murais ou panfletos que resgatem a memória cultural e o desenvolvimento histórico da sociedade, no que se refere às escolhas éticas, atitudes pessoais e coletivas decorrentes ou
não das organizações religiosas.
discussão de princípios, valores e diferenças defendidas
pelas tradições religiosas, ou que entram em choque
com elas, de modo a garantir o respeito e a compreensão dos valores defendidos por cada uma delas ou por
conquistas sociais.
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sobre as mudanças ocorridas em
decorrência dos conflitos.
• Participação e empenho nas atividades individuais e em grupo.
• Construção de quadros comparativos, murais, panfletos, análise
de dados estatísticos, leitura e interpretação de textos, etc.
• Análise de diferentes expressões
artísticas utilizadas no contexto
das tradições religiosas.

• Conviver com a
diversidade de
crenças, pensamentos, convicções, modos de
ser e viver.

• Pesquisa bibliográfica sobre o mistério da vida nos
textos sagrados, estabelecendo relação com outras
concepções de vida.

• Mistério da vida
nos textos sagrados e sua relação com outras
concepções de vida.

• Pesquisa na internet, textos e tradições orais de diferentes religiões sobre o conceito de vida: origem, preservação e relação com o outro.
• Realização de leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de informação, de modo a
interpretar, analisar e relacionar outras concepções de
vida.
• Estudo do mistério da vida nos textos e tradições orais
sagradas, estabelecendo comparações entre as diversas concepções devida, nas tradições religiosas e nas
não religiosas.
• Proposição de atividades em que os alunos tenham que
perguntar, prever, recapitular, debater, resumir, comparar opiniões, confrontar...

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios dos
alunos sobre as concepções de
vida, no âmbito das tradições religiosas e não religiosas.
• De como o aluno compreende as
comparações estabelecidas sobre o conteúdo.
• Observação das habilidades de
elaborar perguntas, fazer previsões, recapitular, resumir, comparar, etc.

• Analisar as relações entre as tradições religiosas
e os campos da
cultura, da política, da economia, da saúde, da
ciência, da tecnologia e do meio
ambiente.

• Reconhecimento e análise
das formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes denominações
religiosas.

• Uso da mídia e
outras tecnologias pelas diferentes denominações religiosas.

• Análise de formas de uso de mídias nas diferentes tradições religiosas: critérios, tipos de mídias,
objetivos, etc.
• Compreensão de como ocorre o
uso das tecnologias e construção
de quadros comparativos das
principais mídias utilizadas nas diferentes tradições religiosas.
• Reflexão sobre as estratégias utilizadas pelas igrejas e outras instituições no sentido de atrair fieis,
obter lucros, etc.

• Discussão sobre como filosofias de vida, tradições e
instituições religiosas podem influenciar diferentes
campos da esfera pública
(política, saúde, educação,
economia).

• Influência das
filosofias
de
vida, tradições
e instituições
religiosas nos
campos da esfera pública.

• Definição de critérios próprios para compreender o uso
da mídia e tecnologias diversas utilizadas pelas diferentes tradições religiosas.
• Levantamento das mídias e tecnologias utilizadas pelas
tradições religiosas, estabelecendo critérios de análise
do o uso positivo e o negativo.
• Construção de um quadro comparativo das principais mídias utilizadas, com imagens, vídeos e reportagens sobre seus efeitos.
• Sugestões:
• campanhas e lucro obtido nos produtos veiculados, independentemente das tradições religiosas;
• Estratégias para divulgação de propaganda e meio de
atrair adeptos;
• ampliação da influência das mídias, crescimento e estatística comparativa entre as religiões.
• Levantamento, através de entrevistas, relatos, pesquisas etc., sobre como são trabalhados valores políticos
por instituições religiosas e não religiosas, no que se refere:
• Ao direito ao voto;
• À tolerância religiosa;
• À igualdade equitativa de oportunidades;
• Ao direito de estudo, trabalho e propriedade.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Percebe a influência das filosofias
tradições e filosofias de vida nos
diversos campos da esfera pública.
• Relaciona os valores políticos presentes na sociedade com os

• Análise crítica sobre as
possibilidades e os limites
da interferência das tradições religiosas na esfera
pública.

• Interferência
das tradições
religiosas
na
esfera pública.

• Pesquisa de reportagens sobre aspectos positivos e negativos da influência das religiões em áreas como saúde,
política, educação, economia etc. Checar a idoneidade
das fontes dessas reportagens.
• Sugestões:
• Até que ponto política e religião devem caminhar juntas
sem manipulação?
• Até que ponto a promessa de cura por uma dada religião
entra em conflito com a cura pela medicina?
• Até que ponto uma dada religião comercializa seus produtos e explora economicamente de forma injusta a caridade pública?
• Até que ponto em sala de aula é possível estudar sobre
religião sem a prática de proselitismo?
• Registro das observações e pontos de vista dos colegas.
Confronto com a bibliografia utilizada.
• Realização de análise de situações-problema, envolvendo temas da política, educação, saúde e economia,
de modo que os alunos possam encontrar respostas,
com base nos ensinamentos recebidos por influência de
conceitos religiosos e não religiosos.
• Análise da relação entre filosofias de vida e conceitos religiosos, entendendo que há pessoas não religiosas de
elevada conduta ética, e que elevados conceitos filosóficos têm o mesmo valor que os religiosos.
• Discussão, com líderes religiosos e arreligiosos, sobre os
limites e possibilidades da interferência das diversas tradições religiosas na esfera pública:
• Até que ponto você como líder religioso, ou representante de um grupo ou entidade, pode participar da vida
pública, com influência positiva e não postulante das
ideias de sua religião?
• Quais as ações que sua tradição religiosa realiza na sua
comunidade que são essenciais em sua utilidade, sem
interesse de autopromoção?
• Há entidades sociais que se recusam a receber os trabalhos de seu grupo? Há outras tradições religiosas que se
recusam a trabalhar com a sua? Se há, qual a justificativa para não aceitação?

779

orientados pelas diferentes tradições religiosas e filosofias de vida.
• Percebe a participação de instituições religiosas e não religiosas
em áreas como saúde, educação,
economia, etc.
• Participação dos alunos durante
as atividades realizadas: análises
de situações problemas, análise
de conceitos religiosos e filosóficos, etc.

• Participação nos trabalhos individuais e em grupo, tais como: reflexões, organização de quadros
comparativos, pesquisas, etc.
• Atividades de comparação entre a
própria opinião e a de seus pares
sobre um mesmo assunto.
• Envolvimento nas discussões,
como ouvinte e participante, mediante a análise questões previamente traçadas em um roteiro.
• Trabalhos individuais e em grupos.

• Debater, problematizar e posicionar-se frente aos
discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de
cunho religioso,
de modo a assegurar os direitos
humanos
no
constante exercício da cidadania
e da

• Desenvolvimento da consciência crítica, desvinculada do fanatismo religioso, voltada para a livre
expressão da fé.

• Consciência crítica, fanatismo
religioso e livre
expressão da
fé.

• Quando você ou sua tradição religiosa vai fazer algum
trabalho em uma entidade social, alguns limites éticos
são necessários. Que tipos de limite? Você costuma respeitar essas regras?
• As entidades religiosas precisam ter o costume de se associar, para reforçar sua capacidade de assistência.
Como deve ser essa articulação em situações corriqueiras de ação social? E em grandes calamidades?
• (Elaborar outras questões desse tipo).
• Organização de um quadro comparativo, contendo os
pontos mais importantes da discussão.
• Elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre as possibilidades e os limites da interferência dos
grupos pesquisados na esfera pública.
• Levantamento de conhecimentos prévios sobre fanatismo:
• O que é fanatismo?
• Como o fanatismo se manifesta?
• Quais as características de uma pessoa fanática?
• E quais os sintomas de grupos numerosos de adeptos
fanáticos de alguma religião?
• O comportamento fanático pode gerar sérias consequências sociais ao indivíduo. Cite algumas.
• Você concorda com esse tipo de comportamento? Por
quê?
• Análise de músicas, vídeos, charges, depoimentos, frases e textos que tratem sobre o fanatismo nas diversas
esferas, inclusive, religiosa.
• Sugestões:
• Música
Fanático,
Dj
Alpiste
<https://www.letras.mus.br/dj-alpiste/314244/>.
• depoimento
<https://cardapiopedagogico.blogspot.com/
• 2015/07/fanatismo-roda-de-leitura-e-conversa.html>
• Texto Fanatismo <https://www.infoescola.com/comportamento/
• Fanatismo/>
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• Elaboração de textos dissertativoargumentativos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Percebe a importância da fé, sem
que haja a supervalorização de
uma crença em detrimento de outras.
• Relaciona o fanatismo religioso
com situações semelhantes vivenciadas em outros contextos
sociais.
• Participação dos alunos durante
as atividades de reflexões, pesquisas e rodas de conversa sobre
a fenomenologia e o fundamentalismo das tradições religiosas.

• Análise de práticas, projetos e políticas públicas
que contribuem para a
promoção da liberdade de
pensamento, crenças e
convicções.

• Projetos, práticas e políticas
públicas de promoção da liberdade de pensamento, crenças
e convicções.

• estudo de caso mulher destroi imagem sacra.
https://www.infoescola.com/comportamento/fanatismo/>.
• Reflexões sobre como buscar ou desenvolver a fé sem
que haja fanatismo. Pedir que os alunos listem como
podem estimular o respeito entre pessoas que
congregam em diferentes tradições.
• Realização de momentos de estudos sobre a
fenomenologia e o fundamentalismo das tradições
religiosas,, através de pesquisas e roda de conversa,
refletindo sobre a necessidade do mútuo-respeito, do
amor ao próximo, do exercício da tolerância, etc.
• Proposição de situações de convivência, com opiniões e
críticas divergentes, onde seja possível exercitar o respeito e a tolerância nas diferentes situações sociais, inclusive, no convívio com pessoas de diferentes tradições
religiosas e filosofias de vida.
• Realização de festivais que reúnam membros de tradições religiosas diferentes, em que danças, música e arte
possam ser apresentadas, de modo a aproximar as tradições religiosas, contribuindo para mútua aceitação.
• Coleta e análise de projetos sociais desenvolvidos por
entidades governamentais e não-governamentais, que
estimulem o desenvolvimento da liberdade de pensamento, crenças e convicções.
• Observação de situações do cotidiano onde seja possível
visualizar ou não a liberdade de pensamento, crenças e
convicções, seja na escola, em casa, na vizinhança, etc.
• Análise de situações onde se perceba os direitos constitucionais do ser humanos violados, tais como: alguém
sendo humilhado, discriminado ou agredido devido a
sua cor, sexo ou a sua origem, intolerância religiosa, discriminação ou violência religiosa, dentre outras.
• Pesquisa e análise de políticas públicas que busquem
atender as principais necessidades da sociedade nas
seguintes áreas: educação, saúde, trabalho, lazer, assistência social, meio ambiente, cultura, moradia, transporte, etc. Sugestão: Essa atividade pode ser feita por
grupo (cada grupo fica com um tema para analisar).
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• Atividades de comparação entre a
própria opinião e a de seus pares
sobre um mesmo assunto.
• Participação nos trabalhos individuais e em grupo: organização de
festivais, coleta e análise de projetos sociais, observação de situações do cotidiano, etc.
• Pesquisa e análise de políticas públicas voltadas para as necessidades básicas do ser humano.
• Resolução de situações problemas do cotidiano, utilizando como
referência os direitos constitucionais e as orientações éticas das
diferentes tradições religiosas e filosofias de vida.
• Participação ativa nas pesquisas,
qualidade do registro e das informações coletadas.

• Enumerar uma lista de problemas sociais que podem
ter, em sua solução, ajuda da reunião de variadas tradições religiosas:
• Sugestões:
• Educação para a preservação do meio ambiente;
• Segurança no trânsito;
• Preservação da vida, na proposição positiva contra os diversos tipos de violência: mulher, idosos, crianças, racismo, gênero etc.;
• Combate à variedade de vícios, com drogas permitidas,
como álcool, cigarro etc. e consumo ilegal de drogas;
• Reforço escolar, campanhas contra o desperdício de alimentos, orientações para tratamento médico, assistência a moradores de rua etc.

14. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

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

• Levantamento de hipóteses.

• Propostas de atividades

• Leitura e interpretação de diversos textos sobre a temática.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Leitura de textos a partir de roteiros, de
modo que cada aluno identifique:
• A principal doutrina e outras relacionadas;
• A principal característica da tradição em
questão;
• Características comuns entre as diversas tradições comparadas, etc.
• Pesquisa de textos das diversas tradições religiosas que expressam o conteúdo de suas
principais crenças.
• Apresentação dos resultados da pesquisa
sob a forma de uma redação, poesia, paródia, boletim informativo ou quadro comparativo.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
• Leitura de textos a partir de roteiros, de
modo que cada aluno identifique:
• A principal doutrina e outras relacionadas;
• A principal característica da tradição
em questão;
• Características comuns entre as diversas tradições comparadas, etc.
• Pesquisa de textos das diversas tradições religiosas que expressam o conteúdo de suas principais crenças.
• Apresentação dos resultados da pesquisa sob a forma de uma redação, poesia, paródia, boletim informativo ou
quadro comparativo.

• Elaboração de relatos orais e
outras formas de registros sobre os resquícios místicos das
crenças, usos e costumes de
povos primitivos e indígenas
sul-americanos e dos povos indígenas do Acre.

• Relatos orais,
registros primitivos e resquícios
míticos de povos indígenas
sul-americanos
e acreanos.

• Estudos a partir de vídeos explicativos na
própria sala de aula, biblioteca ou sala de informática, disponibilizados pelo professor,
que tratem sobre a diversidade das tradições religiosas.
• Sugestões de vídeos: (pesquisar outros)
• <http://www.youtube.com/watch?v=wfBsgAn3pLo> (xintoísmo);
• <http://www.youtube.com/watch?v=TglisRE-sc> (Islamismo);
• <http://www.youtube.com/watch?v=m8qTw6NXkI> (ramificações do budismo).;

• Estudos a partir de vídeos explicativos
na própria sala de aula, biblioteca ou
sala de informática, disponibilizados
pelo professor, que tratem sobre a diversidade das tradições religiosas.
• Sugestões de vídeos: (pesquisar outros)
• <http://www.youtube.com/watch?v=wfBsgAn3pLo>
(xintoísmo);
• <http://www.youtube.com/watch?v=Tgl-isRE-sc> (Islamismo);
• <http://www.youtube.com/watch?v=m8qTw6NXkI> (ramificações do budismo).;

• Pesquisa sobre os resquícios místicos das
crenças e conhecimentos passados de geração a geração pelos povos primitivos e indígenas sul-americanos:
• Indícios encontrados pela arqueologia;
• Países latino-americanos onde aparecem esses vestígios;
• Aspectos dessas culturas presentes nesses
países;
• Observando a tradição indígena, o que foi
mantido na cultura desses povos, apesar do
contato com pessoas de outra etnia/raça?
• Que mudanças ocorreram em consequência
da integração das culturas dos diferentes povos?
• Que sinais dessas civilizações e de sua religião existem hoje?
• Obs.: Introduzir este estudo também a partir
dos resquícios místicos dos povos indígenas
do Acre, observando os mesmos tópicos
abordados acima.

Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos prévios dos alunos
sobre os resquícios místicos das crenças, usos e costumes de povos primitivos.
• De como o aluno compreende a influência sofrida pelos indígenas a partir do contato com pessoas de outras
etnias/raças.
• Participação em pesquisas, conversas
e entrevistas com representantes de
órgãos de proteção indígena.
• Relatório de visitas as aldeias indígenas, observando aspectos referentes a
tradição, influências culturais de outras etnias/raças, relações interpessoais, etc.
• Construção de painel com curiosidades sobre os povos primitivos, indígenas e sul-americanos.
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• Estudo de mitos fundantes
para a identificação dos sentidos do viver e do morrer em diferentes tradições religiosas.

• O viver e morrer
nos mitos fundantes de diferentes tradições
religiosas.

• Análise de ritos fúnebres nas
tradições religiosas, para a

• Concepções de
vida e morte nos

• Pesquisas, conversas e entrevistas com representantes dos órgãos de proteção indígena sobre o mapeamento das aldeias existentes nas regionais acreanas. Levantamento das aldeias, desde as mais tradicionais às que mais sofreram influências externas.
• Visitas as aldeias para observar aspectos da
tradição indígena que permanecem vivas, no
contexto de suas relações (cotidiano da aldeia)
• Construção de um painel com curiosidades
sobre os costumes dos povos primitivos, indígenas e sul-americanos, estabelecendo semelhanças entre as religiões desses povos e
as praticadas pelo não indígena.
• Entrevista com membros das diversas tradições religiosas e filosofias de vida sobre os
sentidos da vida e da morte.
• Qual a relação entre viver e morrer?
• De que modo se vive com qualidade?
• Que práticas agridem a vida?
• Que cuidados consigo mesmo e com os outros preservam a vida?
• O que a morte representa?
• Que práticas religiosas cultuam a morte? Por
que?
• As concepções de morte variam conforma as
tradições religiosas?
• Estudo, através de textos, vídeos, pesquisas,
etc. sobre os mitos fundantes das diferentes
tradições religiosas, para identificação do
sentido da vida e da morte.
• Audição de relatos de pessoas de sua família, comunidade, cidade e região que são idosas e têm boa qualidade de vida. O que contribuiu para a sua longevidade?

• Relatos orais e escritos sobre as semelhanças e influências externas estabelecidas nas relações entre os povos.

• Análise de textos, vídeos, resultados de
pesquisas sobre mitos fundantes sobre o sentido da vida e da morte.
• Produção de textos a partir de relatos
pessoais sobre como garantir a longevidade.
• Argumentações e posicionamentos
acerca do conteúdo, seja por meio da
oralidade ou de atividades escritas.
• Participação dos alunos durante as entrevistas e envolvimento nas atividades de identificação.

Algumas propostas:
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identificação de diferentes
concepções de vida e morte.

ritos fúnebres
das tradições religiosas.

• Análise de filmes e textos relacionados ao
tratamento dado aos mortos, desde a Antiguidade até os dias atuais.
• Elaboração de um quadro comparativo contendo ritos fúnebres. Sugestão: organizá-lo
em três momentos: a Antiguidade, a Idade
Média e o mundo Pós-Revolução Industrial.
• Que cuidados devem ser aplicados aos idosos, para que sua qualidade de vida permaneça estável mesmo em sua velhice? Como
as religiões podem se unir, de modo a conhecer, entre si, os pontos positivos com relação
ao trato para com o idoso?
• Escrita de histórias, contos, textos dissertativos sobre a importância do valor ao idoso.
Também esses mesmos gêneros de textos
agora aplicados ao modo equilibrado de se
encarar a morte, seja no aspecto das religiões, assim como no aspecto dos sem religião.

• Observação, registro e análise dos conhecimentos prévios dos alunos sobre
as diversas concepções de vida e de
morte.
• Leitura e interpretação de ritos fúnebres.
• Comentários sobre a importância do
cuidado com os idosos para garantir a
sua longevidade.
• Participação e envolvimento na elaboração de quadros comparativos e na
escrita de histórias, contos, textos dissertativos, etc.

• Pesquisa e análise das diferentes ideias de imortalidade
vivenciadas pelas tradições religiosas (ancestralidade, reencarnação, transmigração e
ressurreição).

• Diferentes
ideias de imortalidade vivenciadas pelas tradições religiosas.

• Atividades sequenciadas de pesquisa em
parceria (duplas ou pequenos grupos), desenvolvidas no âmbito sala de aula e/ ou em
outros espaços de convivência (templos,
igrejas, terreiros, etc.) sobre as ideias de
imortalidade presentes nas diversas tradições.
• Organização de roteiro prévio para a realização da pesquisa (literatura das tradições religiosas, internet, entrevistas com líderes religiosos);
• Levantamento de conhecimentos prévios sobre as ideias de imortalidade, por meio de
pesquisas, leituras ou depoimentos de líderes religiosos;
• Decisões sobre os papéis a serem desempenhados pelos integrantes dos grupos

Algumas propostas:
• Produção escrita para orientar a socialização das informações pesquisadas
(tópicos principais, resumos, quadros
comparativos, etc.).
• Organização de roteiros, pesquisas,
trabalhos em grupo, discussões, debates sobre as semelhanças e diferenças
existentes entre as várias tradições religiosas.
• Avaliações escritas com questões de
diversas modalidades (a partir de textos, questões de múltipla escolha, situações-problema, relações entre partes
de um texto, comparações etc.).
• Participação em entrevistas.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

(monitoria, líder de grupos, secretário para
anotações e registros etc.);
Seleção de fontes adequadas à pesquisa e
consulta a índices e outros facilitadores de
localização da informação, com auxílio do
professor.
Seleção das informações pertinentes e produção de resumos, gráficos, tabelas, quadros comparativos;
Diferentes ideias baseadas nas mesmas fontes (por exemplo, a visão espírita da Bíblia
católica e da protestante;
A relação entre o Livro dos Mórmons e a Bíblia;
Tradições religiosas que não utilizam nenhuma fonte escrita, como indígenas e afrodescendentes;
Visão compartilhada da reencarnação por
espíritas, daimistas, umbandistas e candomblecistas;
Visão das religiões orientais, como hinduísmo, budismo, Fé Bahá’í, Seicho no ie,
Johrei etc.
Análise coletiva dos trabalhos dos diferentes
grupos.
Situações que favoreçam, sob orientação do
professor: - o reconhecimento das ideias de
imortalidade vivenciadas nas tradições religiosa;
Estudo de textos que circulam em diversos
portadores textuais (jornais, blogs, panfletos, outdoors, dicionários, revistas, sites, gibis, etc.);
Entrevistas/depoimentos de líderes, no caso
de tradições orais;
Visitas a espaços como igrejas, templos, santuários, terreiros, centros de pesquisa, montanhas, grutas, rios, etc.
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• Análise de depoimentos de líderes religiosos.

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

• Elaboração de perguntas, seleção, organização e registro
de dados para a investigação
da história das religiões.

• História das religiões: organização e registro de
dados para a
sua investigação.

• convite a lideranças do Instituto Ecumênico
Fé e Política do Acre para compartilhamento
dessas diferentes visões de imortalidade.
• Atividades investigativas sobre a história das
religiões: pesquisas, leituras informativas,
análise de informações, tabelas e gráficos,
etc., tanto as que possuem registro histórico
(catolicismo, protestantismo, espiritismo,
daime etc.), como as que possuem tradição
oral (indígenas, religiões de matrizes africanas etc.).
• Elaboração e realização de entrevista, com
questões abertas e fechadas, com membros
das tradições religiosas da comunidade local.
• Sugestões de questões abertas (elaborar outras questões)
• Quando começou sua religião nesta região?
• Alguma forma de preconceito foi experimentada?
• Como é vista hoje sua religião? Muito, pouco
ou nada conhecida?
• Você acha que conhecer sua religião vai contribuir para o respeito a ela?
• Você acha que o diálogo entre as religiões
evita a imposição de umas sobre as outras?
• Entrevistas com pessoas da comunidade
que se autodenominam ateus para conhecer
os princípios que orientam seu grupo, bem
como sua forma de vida, e organização.
• Sugestões de pontos de atenção a serem
considerados no roteiro de entrevistas:
• De que modo os ateus encaram os com religião? De que maneira os ateus são encarados pelos com religião?
• Como deve ser o diálogo entre eles? O que é
necessário para os religiosos entenderem o
ponto de vista dos ateus?
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Percebe a história da sua própria religião.
• Relaciona a sua religião com as demais tradições religiosas e filosofias de
vida.
• Percebe as relações entre as tradições
religiosas orais e as que possuem uma
organização oral e escrita simultaneamente.
• Participação e envolvimento dos alunos durante as atividades realizadas:
• Atividades investigativas.
• Elaboração de roteiros e realização de
entrevistas.
• Interação com o entrevistado.
• Posicionamento crítico em relação ao
conteúdo das respostas dadas na entrevista.

• O que é necessário para os ateus entenderem o ponto de vista dos religiosos?
• Contribuição das religiões no
campo das ideias, desenvolvimento social e na formação
das civilizações.

• Contribuição
das religiões na
formação, desenvolvimento
social das civilizações e no
campo
das
ideias.

• Situações de levantamento de referências
históricas, geográficas, mitológicas, literárias, entre outras, e da necessidade de checar as fontes de informações dos textos e
tradições orais pesquisados.
• Estudo sistemático, mediante leituras, pesquisas, comparações, análises documentais, etc., sobre o papel das religiões na formação das civilizações:
• Aspectos positivos e negativos vivenciados
ao longo da história: até onde depende do
acerto ou erro humano e não propriamente
dos princípios religiosos;
• Denominações religiosas que influenciaram
mais fortemente a formação das civilizações;
• Resgate de tradições religiosas de diversas
regiões do globo, de diferentes etnias: sua
história, possíveis conflitos com religiões hegemônicas e o resgate de suas contribuições;
• Contribuições de princípios religiosos esquecidos ao longo da história, positivos na fraternidade entre os homens, na preservação
do meio ambiente, na alimentação, no tratamento de saúde etc. que necessitam ser estudados e ter sua importância resgatada.
• Guerras religiosas: quando a religião se
constitui num pretexto para a velha vocação
do homem de construir conflitos, por quaisquer razões, incluídas as diferenças e divergências religiosas;
• Influência das religiões no campo das ideias
e desenvolvimento social.
• Análise de como o estudo científico das religiões contribui para sua compreensão e
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já possui sobre a temática em estudo.
• De como o aluno procede enquanto realiza as atividades de estudo.
• Dos conhecimentos adquiridos a partir
das atividades realizadas.
• Envolvimento nas atividades de pesquisas (coleta, registro e apresentação).
• Leitura e interpretação de textos, comparações, análises documentais sobre
o papel das religiões na formação das
civilizações.
• Estudos dirigidos.
• Construção de quadros comparativos.
• Análise sobre a influência do estudo científico das religiões para a aceitação
do seu papel na formação das civilizações.

• Compreensão do ideal de autonomia e espiritualidade entre povos primitivos e indígenas sul-americanos.

• Ideal de autonomia e espiritualidade nos povos
indígenas primitivos sul-americanos.

•

•

•

•

•

•

•

consequente aceitação de seu papel social e
contribuições na formação da sociedade das
civilizações.
Levantamento dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre os povos indígenas do
Acre, no que se refere aos ideais de autonomia e espiritualidade.
Pesquisa sobre modelos diferentes de espiritualidade, entre as tradições religiosas, assim como até que ponto sua religiosidade se
apresenta como libertadora.
Estudo do modo como a hegemonia de uma
religião, trazida por colonizadores, representou opressão aos povos latino-americanos,
assim como contra africanos trazidos como
escravos, a partir da leitura de textos informativos.
Realização de visitas a aldeias locais, convites a líderes religiosos indígenas, entre outros, para entrevistas, conversas informativas sobre o caráter de autonomia de sua religião e seu modelo de espiritualidade.
Pesquisa, em fontes diversas (livros, internet, jornais, etc.) sobre o ideal dos povos indígenas sul-americanos, quanto à autonomia religiosa e autoafirmação de sua religião, espiritualidade/crença e organização
social do grupo.
Levantamento sobre a presença de missionários de outras religiões no contexto dos povos indígenas e como se processa a relação
entre a religiosidade original e a trazida de
fora: ouvir depoimentos, produzir reportagens e publicar boletins.
Situações que favoreçam a utilização de estratégias de leitura, sob orientação do professor, de modo a possibilitar a compreensão dos textos, tais como:

789

Algumas propostas:
Observação, registro e análise sobre:
• O envolvimento e criatividade nas atividades de representação, através das
artes.
• A participação na entrevista e na construção de materiais para divulgação
dos resultados.
• Participação nas atividades de pesquisa, visitações., entrevistas, conversas informativas, leituras e interpretações.
• Produção de reportagens e publicação
de boletins informativos sobre a presença de missionários de outras religiões, no contexto das tribos indígenas.
• Observação de como os alunos utilizam as estratégias de leitura para garantir a compreensão dos textos das
tradições religiosas.

• Busca de informação em fontes variadas que possibilitem
a identificação de práticas de
espiritualidade utilizadas pelas religiões pré-colombianas
(astecas, incas, maias, etc.).

• Práticas de espiritualidade nas
religiões pré-colombianas.

• Formular hipóteses, por meio de perguntas,
a respeito do conteúdo do texto;
• Sublinhar palavras, expressões e partes
mais difíceis do texto;
• Fazer inferências para encontrar o sentido
de palavras, expressões desconhecidas ou
pouco familiares;
• Avançar na leitura, apoiando-se na progressão temática, para garantir o acesso a informações esclarecedoras;
• Identificar a ideia principal, assim como as
demais ideias, e que relações elas mantêm
entre si?
• Construir sínteses de partes do texto ao
longo da leitura;
• Consultar outras fontes (dicionários, internet, bibliotecas etc.), em busca de informações esclarecedoras;
• Perguntar dúvidas ao professor, debater
com os colegas, de modo a esclarecer pontos obscuros;
• Selecionar textos complementares de outras
áreas do conhecimento;
• Validar ou reformular as hipóteses inicialmente levantadas, a partir das informações
obtidas durante o processo de leitura;
• construir síntese relativa às ideias abordada
nos conteúdos.
• Rodas de conversa em que sejam propiciadas condições para:
• Relato minucioso de casos ou experiências
vividas por diferentes povos indígenas do
Acre, dos países vizinhos, bem como influências dessas culturas na formação dessas nações.
• Descrição de textos não verbais (como fotografias, pinturas, imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura
corporal, pintura, música, mímica, escultura
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• Percebe as práticas religiosas utilizadas pelos povos indígenas do Acre, estados vizinhos, etc.
• Relaciona as práticas de espiritualidade dos povos pré-colombianos com
traços presentes nas culturas atuais.
• Participação nas atividades de observação, comparação, pesquisa, descrições, bem como durante os registros

•

•

•
•
•
•
•

•

•
• Reconhecer e cuidar de si, do outro,
da coletividade e da

• Caracterização e discussão
dos variados modelos de

• Modelos variados de valorização da vida nas

•

e gestos) e verbais (informativos, jornais, livros, etc.) para compreensão de práticas de
espiritualidade utilizadas, no contexto das
religiões pré-colombianas e traços presentes
nas culturas atuais.
Comentários sobre notícias relativas a acontecimentos da realidade próxima ou mais
distante, acerca das religiões desses povos
pré-colombianos.
Posicionamento pessoal diante de diversos
pontos de vista, respeitando as opiniões diferentes, ainda que em discordância, e discussão sobre a falsa ideia de “hegemonia
cultural”, quando é suposta a falsa supremacia de culturas “mais civilizadas”, de uma determinada região, sobre outras “menos civilizadas”.
Pesquisa sobre as religiões pré-colombianas
para organização de seminários, com atividades sequenciadas:
Elaboração de roteiro prévio à busca de fontes;
Convite de especialistas para palestras: inventário e anotações reunidas pelos alunos;
Seleção de recursos complementares pelos
próprios aprendizes;
Elaboração de textos de diversos gêneros e
materiais gráficos digitais ou não para exposição pelos alunos, tais como: quadros comparativos, panfletos, folders, etc.;
Apresentação das conclusões utilizando diferentes estratégias metodológicas, a critério dos aprendizes ou a partir de orientação
dos professores;
Avaliação conjunta da forma e do conteúdo
da exposição pelo próprio grupo.
Atividades de comparação de textos e tradições orais de diferentes tradições religiosas
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solicitados pelos professores, sejam
eles individuais, duplas ou em grupos,
tais como: panfletos, roteiros, textos digitais, quadros comparativos, folders,
etc.
• Capacidade de síntese através de gêneros e estratégias metodológicas diversas.

• Participação e envolvimento dos alunos nas rodas de conversa, atividades

natureza, enquanto
expressão de valor
da vida.

valorização da vida nas diferentes tradições religiosas.

diferentes tradições religiosas.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

que apresentam os variados modelos de valorização da vida:
Os mitos da criação, nas tradições religiosas,
falam da preservação da vida e do meio ambiente;
A relação com o transcendente implica conceitos de justiça e procedimento correto com
o semelhante;
A simples afirmação de identidade religiosa
de nada servirá sem o respeito ao outro;
Representação de cenas e peças teatrais, na
sala de aula ou em qualquer outro espaço da
escola (pátio, corredores, outras salas...) dos
vários modelos de valorização da vida.
Sugestões:
Situações de desrespeito ao outro e o modo
como podem ser corrigidas;
Situações práticas do dia a dia que são corrigidas pelo ensino e exemplo das religiões;
Situações de desrespeito às religiões e como
podem ser corrigidas;
Situações de conselho, ensino e advertência
que devem ser aceitas e colocadas em prática no dia a dia etc.
Cada grupo ficará responsável por trabalhar
com uma tradição religiosa anotando, pelos
textos escritos e tradições orais, os modelos
de valorização da vida encontrados.
Listagem prévia das características identificadas nos estudos de textos e nas atividades
de representação e relatório final das situações e soluções de problemas apresentados.
Montagem de um quadro final comparativo
por áreas da vida que foram atendidas pelos
conceitos verificados em cada tradição religiosa:
Preservação da saúde de si mesmo e do outro;
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•

•
•
•

•

de comparação de textos, representação de cenas e peças teatrais, etc.
Anotações de informações importantes, produções de textos de diferentes
gêneros: listas, quadros comparativos,
resumos, etc.
Atividades de pesquisa e exposições
dos materiais produzidos ao longo do
estudo.
Atividade de identificação, reconhecimento e exemplificação, onde os alunos tenham sido protagonistas.
Análise crítica sobre textos lidos, incluindo as reflexões ocorridas a partir de
entrevistas, leitura de imagens, escuta
de músicas que retratem a vida, etc.
Participação e envolvimento na elaboração de cartazes, murais e nas rodas
de conversa.

• Estabelecimento de relação
entre fundamentos religiosos
de respeito à vida e situações
conflitantes veiculadas pela
mídia.

• Fundamentos
religiosos
de
respeito à vida
no contexto de
situações conflitantes veiculadas pela mídia.

• Preservação do meio ambiente;
• Valorização do estudo e do trabalho honesto;
• Respeito aos pais, ao outro, às autoridades
e aos mais idosos;
• Cuidados com o patrimônio pessoal, dos outros e conservação das vias públicas;
• Princípios gerais de responsabilidade pessoal e cidadania;
• conceitos gerais para cultivo de uma cultura
de paz em casa, na escola, no bairro e na cidade etc.
• Projeção de mídias que demonstrem situações conflitantes do cotidiano local: identificação das causas e de possíveis soluções
para os problemas apresentados:
• Que conflitos envolvem diretamente as religiões?
• Que outros tipos podem ser resolvidos com
ajuda conjunta de movimentos de união entre diferentes tradições religiosas?
• O que é fundamentalismo religioso?
• Que posturas requerem diálogo entre posições religiosas fundamentalistas e avanços
sociais independentes de tradições religiosas?
• O que é Estado laico?
• Qual a diferença entre liberdade religiosa e
liberdade sem religião?
• - Até que ponto fundamentos éticos são independentes de preceitos religiosos?
• Estudo sobre os fundamentos religiosos do
respeito à vida. Utilização desses conceitos
para busca de soluções para as situaçõesproblema.
• Dramatizações de situações conflitantes
para que outros grupos possam apontar soluções para os problemas abordados nas
apresentações dos alunos.
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• Observação, registro e análise dos conhecimentos prévios dos alunos
acerca da temática de modo a estabelecer comparações com o conhecimento adquirido.
• Comentários sobre a relação entre fundamentos religiosos e situações conflitantes veiculadas pela mídia.
• Dramatizações de situações conflitantes.
• Resolução de situações problemas.

• Identificação e análise das filosofias de vida e princípios éticos nas diferentes tradições
religiosas.

• Filosofias
de
vida e princípios
éticos nas diferentes tradições
religiosas.

• Pesquisa em fontes diversas (livros, jornais,
impressos ou digitais) que abordem as filosofias de vida e princípios dos diversos grupos religiosos ou não.
• Entrevistas com líderes religiosos sobre os
princípios éticos e as filosofias de vida adotadas (crenças, costumes, hábitos, comportamentos, importância das relações interpessoais e da amizade na vida das pessoas
etc.) nas tradições religiosas e entre os não
religiosos.
• Atividades de reflexão sobre imagens que
demonstrem comportamentos positivos e
negativos do homem, no contexto das tradições religiosas, de modo que mobilize reflexões sobre si mesmo, colocando-se na perspectiva do outro, construindo argumentos e
contra-argumentos para as ações.
• Promoção de debates entre religiosos e não
religiosos; filósofos religiosos ou não; sociólogos religiosos ou não; ativistas de movimentos sociais, religiosos ou não.
• Atividades sequenciadas de produção de
textos (em parceria/individualmente) que
envolvam a produção de um jornal, blog ou
boletim informativo sobre os resultados das
discussões e avanços na discussão dos campos da ética e da religião:
• O registro preliminar de ideias sobre os princípios éticos que fazem parte dos conhecimentos prévios dos alunos.
• Consultas a fontes ou especialistas no assunto, para obter informações que deem legitimidade ao pensamento individual ou coletivo de cada um.
• Seleção do que será escrito, estabelecimento de relações lógicas, decisões sobre
como será escrito (gênero textual).
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Observação, registro e análise:
• Dos materiais produzidos, considerando a qualidade da informação e da
comunicação;
• Avaliação da habilidade para a exposição oral, com auxílio do professor e outros parceiros;
Outras propostas:
• Participação nas atividades de pesquisa, observações, entrevistas, debates e reflexões.
• Organização de pontos de vista e
ideias que serão discutidas por meio
de debates, rodas de conversa e exposições.
• Produção de jornal, blog ou boletim informativo.
• Confronto entre os conhecimentos prévios dos alunos e os adquiridos por
meio de consultas a textos de especialistas, em fontes diversas.
• Atividades de produção e revisão de
textos sobre o tema.

• produção e revisão do texto, seja ela individual ou colaborativa (definir com a turma).
• Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos,
convicções, modos
de ser e viver.

• Investigação sobre características comuns da espiritualidade, no contexto das diversas religiões.

• Espiritualidade:
estudo comparativo no contexto das diversas religiões.

• Entendimento das implicações da espiritualidade no
contexto atual de individualismo e materialismo, entre
outros indicadores de transformação social.

• Espiritualidade:
implicações
frente ao individualismo, materialismo e outros indicadores
de transformação social.

• Elaboração de roteiros de pesquisas sobre o
que é espiritualidade e de que modo se torna
um elemento comum a todas as tradições religiosas.
• Situações que favoreçam a ampliação de conhecimentos prévios sobre características
específicas da espiritualidade em cada tradição religiosas. De que modo as diferenças
ajudam ou dificultam o diálogo entre as diferentes tradições religiosas?
• Discussão sobre determinado assunto, em
pequenos grupos, antes de iniciar a produção dos textos: como entender, aceitar e dialogar sobre semelhanças/diferenças em
espiritualidade:
• Evangélicos não rezam ou fazem promessas
a santos católicos;
• Católicos realizam missas em intenção dos
mortos;
• Nem católicos e nem evangélicos praticam
mediunidade;
• Espíritas não vestem roupas específicas
nem batem tambores em seus rituais, como
umbandistas e candomblecistas;
• daimistas, assim como indígenas, fazem uso
do chá ayahuasca;
• nas religiões orientais são mais comuns as
sessões de meditação etc.
• Discussão sobre o direito de pessoas em não
ter nenhuma religião sem que, por isso, sejam discriminadas. Espiritualidade como direito dos que aceitam ter religião, sem impor
a outra essa necessidade pessoal.
• Análise de problemas sociais como má distribuição de renda, oportunidades limitadas de
trabalho para todos, aumento da violência
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Algumas propostas:
• Participação e empenho nas atividades de elaboração de roteiros e discussões.
• Atividades de investigação sobre características comuns nas várias tradições religiosas.
• Registros solicitados pelos professores, sejam eles individuais, em duplas
ou em grupos acerca das semelhanças/ diferenças em espiritualidades,
considerando as diversas tradições.

Outras propostas:
• Participação nas atividades: discussões sobre o direito de não ter religião,
análises de problemas sociais, debates sobre individualismo e materialismo.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Estabelecimento de relação
entre fundamentos religiosos,

• Fundamentos
religiosos
no
contexto
de

•
•

etc., vistos pelo ponto de vista religioso e não
religioso.
Organizar um quadro comparativo com propostas de soluções que sejam resultado e
empenho de religiosos e não religiosos, para
problemas sociais, como esforço conjunto e
potencial de grupos de pessoas, independentemente da religião que apresentam, se
é que têm alguma.
Debate sobre individualismo e materialismo:
O que são? Contribuem para o bem do indivíduo e da sociedade?
Ser religioso ou não religioso implica ser ou
não ser individualista ou materialista?
A partir de que argumentos os sem religião e
os com religião vão debater esse assunto?
Atividades sequenciadas de produção de
textos que indiquem as conclusões dos debates (em parceria/individualmente) e que
envolvam:
Registro preliminar de ideias, à medida que
ocorrem;
Consultas a fontes ou especialistas no assunto, quando for necessário obter informações;
Esboço do texto (seleção do que será escrito,
estabelecimento de relações lógicas, decisões sobre como será escrito);
Elaboração de rascunhos, incluindo reorganizações necessárias, até que se tenha a primeira versão do texto;
Revisões do texto;
Escolha do gênero textual: jornalístico, dissertativo, quadro demonstrativo, normativos
etc.
Divulgação da versão final.
Levantamento de conhecimentos prévios
dos alunos sobre o conceito de ética e dignidade humana, para que haja a consolidação
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• Organização de pontos de vista, ideias,
soluções para problemas sociais em
quadros comparativos.
• Elaboração de quadro comparativo sobre como entendem a natureza e a ciência, os que creem e os que não
creem em Deus.
• Atividades de produção de textos.

• Observação, registro e análise dos conhecimentos prévios dos alunos
acerca da temática de modo a

atitude ética de respeito à vida
e dignidade humana.

atitudes éticas
de respeito à
vida e dignidade
humana.
•

•
•

•
•
•
•

•

•

do respeito à vida e/ou estímulo a não-discriminação, a partir de análise de situações desumanas e degradantes, a respeito dos direitos humanos (saúde, educação, moradia,
etc.).
Pesquisa sobre campos diferentes de estudo, o religioso e o filosófico: quem não é
religioso, orienta-se pela filosofia; quem é religioso, deve compreender a fronteira e as relações entre os dois campos.
Debates a partir de questões problematizadoras:
O que é a Dignidade Humana? É a sensação
que os outros têm de nós ou a sensação que
nós próprios temos de nós? Ou ainda educação de hábitos, conceitos e normas que elevam o caráter e promovem condições igualdade social?
O que é respeito? Como ele se manifesta?
Como você sabe que não está sendo respeitado?
Debate sobre a importância dos direitos humanos, refletidos eticamente, tendo como
base a ideia de dignidade humana.
Análise de situações de problemas cotidianos (onde o indivíduo é agredido, violentado,
ignorado ou negado, etc.).
Análise de situações onde o fanatismo religioso e o fundamentalismo promoveram violações de direitos humanos. Que situações
atuais refletem esse conflito?
Busca ativa de soluções para problemas cotidianos mediante a leitura, pesquisa e comparações estabelecidas acerca dos fundamentos religiosos das variadas tradições religiosas.
Estudo sobre os direitos fundamentais do
ser humano, mediante a pesquisa documental e análise criteriosa de declarações que
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•
•
•
•

•
•
•

estabelecer comparações com o conhecimento adquirido.
Comentários sobre a relação entre fundamentos religiosos, atitudes de respeito à vida e dignidade humana.
Análise crítica sobre textos pesquisados.
Reflexões a partir de situações do cotidiano.
Participação e envolvimento na busca
de soluções para os problemas cotidianos, a partir de pesquisas documentais, análises criteriosas, debates, etc.
Relatórios da pesquisa ou entrevista.
Contação de histórias.
Análise de letras de músicas, etc.

•

• Analisar as relações
entre as tradições
religiosas e os campos da cultura, da
política, da economia, da saúde, da
ciência, da tecnologia e do meio ambiente.

• Estabelecimento de relações
entre cultura religiosa e desenvolvimento social.

• Cultura religiosa
e
desenvolvimento social.

•
•

•

•

•

•

tenham surgido para combater algum tipo de
violência à dignidade humana, com base em
lutas sociais e coletivas; lutas individuais (reconhecimento pessoal, identidade, potencialidades etc.).
Contação de histórias que indiquem superação de situações de conflito, análise de letras de músicas que refletem situações de
mediação ou denúncia, pesquisa sobre reportagens, artigos e notícias de conflitos por
solucionar e outras situações positivas de
superação.
Levantamento de conhecimentos prévios, a
partir de questionamentos orais:
O que é cultura e de quais atividades culturais costumam participar? Qual a relação entre cultura religiosa e desenvolvimento social?
Que hábitos e preferências culturais são vivenciados na sua tradição religiosa? Quais
deles estão incorporadas à cultura, independentemente de religião? De que modo contribuem para o desenvolvimento social?
Coleta de dados com pessoas de todos os
gêneros, idades, escolaridade e religiões
para percepção dos hábitos e preferências
culturais, religiosas ou não, incorporados à
cultura.
Audição de músicas, hinos, cantigas, etc.,
análise de fotografias, pinturas, danças e artes cênicas, presentes nos rituais das diversas tradições religiosas, para percepção de
conceitos relacionados ao bem-estar social e
sua contribuição para que haja uma mudança positiva nas relações entre os indivíduos, grupos e instituições de uma sociedade.
Pesquisa histórica sobre contribuições das
religiões para o desenvolvimento social e
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• Análise de músicas, hinos, cantigas,
etc., posicionando-se criticamente sobre eles, através da escrita de uma resenha (descrição do fato/conteúdo,
seja ele bom ou ruim, mesclando com
argumentações e posicionamentos
acerca do conteúdo).
• Coleta de dados e informações e organização através de fichas informativas,
anotações ou outra forma definida pelos próprios alunos.
• Questionamentos orais e escritos.
• Envolvimento dos alunos nas pesquisas e exposições sobre as contribuições das religiões para o desenvolvimento social.
• Leitura e reflexão de fragmentos de
textos.
• Produções textuais de gêneros diversos sobre o tema, considerando as atividades de pesquisa, discussões, análises, etc.

•
•
•
•
•

•
•

• Associação entre espiritualidade e expressão artística (escultura, teatro e dança, entre
outras) na cultura indígena local e pré-colombiana (maias,
astecas e incas).

• Espiritualidade
e expressão artística nas culturas pré-colombiana e indígena
local.

•

•

projeção de fragmentos de textos para leitura e reflexão, que tratem sobre desenvolvimento social. Como cada tradição religiosa
entende essa questão? Que grau de contribuição reconhecem que prestam à sociedade?
Convidar lideranças religiosas para falar sobre:
As contribuições de sua religião à cultura e
desenvolvimento social;
Cristianismo na Roma antiga, cristianismo
(ramo católico), na Idade Média, cristianismo
(ramo protestante), na modernidade;
Contribuições do espiritismo, matrizes africanas, ayahuasca, budismo etc.;
- Contribuições de tradições menos conhecidas, como indígenas, ayahuasca, matrizes
africanas, seicho no ie, mórmons, adventistas, testemunhas de Jeová, etc.;
Contribuições culturais que ainda podem ser
oferecidas à sociedade.
Situações variadas de produção de textos,
em gêneros diversos, sobre a relação entre
cultura religiosa e desenvolvimento social:
situações de acolhimento, aconselhamento,
igualdade de oportunidades, cultura da paz,
trabalhos sociais, voltados para o bem-estar
de um grupo, etc.
Pesquisa, em livros ou internet, sobre as expressões artísticas existentes na cultura dos
povos indígenas do Acre: danças, pinturas,
músicas, rituais, atividades artísticas de
construção, etc.
Visita a aldeias indígenas do Acre ou a órgãos como FUNAI, secretaria de assuntos indígenas, entre outras, para apropriação das
expressões artísticas vivenciadas no interior
dos grupos indígenas. Comparação entre as
diversas formas de expressão.
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• Observação, registro e análise dos conhecimentos prévios dos alunos
acerca da temática de modo a estabelecer comparações com o conhecimento adquirido.
• Comentários sobre a importância das
diversas formas de manifestação da
espiritualidade.
• Análise crítica sobre textos lidos, incluindo as reflexões ocorridas a partir de
entrevistas, leitura de imagens, escuta

• Identificação e análise do
modo de interação entre ideologias religiosas, estruturas
políticas e sua influência na
sociedade.

• Ideologias religiosas, estruturas
políticas e sua
influência na sociedade.

• Análise de como a arte se relaciona com a
expressão religiosa vivenciada nas tribos indígenas: tipos de artes, papel que desempenham (como esse conhecimento é transmitido, quem realiza, qual a intencionalidade,
etc.). Observação e análise de como, na tradição indígena, espiritualidade e religiosidade associam-se às rotinas de vida (festas,
colheitas, curas de doenças, ritos de passagem etc.), entre outros aspectos, a critério
dos professores e da turma.
• Estudo sistemático, através de fontes diversas, da relação existente entre expressão artística e espiritualidade dos povos pré-colombianos.
• Quadro comparativo, contendo informações
relacionadas às principais formas de artes
vivenciadas pelos pré-colombianos e o significado que possuem para estes povos.
• Análise de imagens, fotografias e textos escritos que deem conta de atender aos objetivos de aprendizagem propostos.
• Contato com lideranças indígenas para esclarecimento sobre as particularidades de
sua linguagem, material didático escrito nessas línguas, cartilhas e literatura com a história de seus mitos, lendas e narrativas.
• Estudo, através de pesquisas, entrevistas ou
observações, sobre o modo pelo qual as tradições religiosas se comportam em relação
à política e à sociedade.
• Sugestões:
• Entrevistas com lideranças com relação ao
modo como participação política é entendida
e praticada em sua tradição religiosa;
• Quadro comparativo do governo de religiões,
como os países muçulmanos, e países onde
há controle do governo sobre religiões;
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de cânticos, músicas e outras formas
de artes.
• Participação e envolvimento na elaboração de quadros comparativos, análise de imagens e fotografias, rodas de
conversa, estudo de textos, visitas a aldeias indígenas, etc.
• Relatórios da pesquisa ou entrevista
com líderes indígenas.

• Participação e envolvimento dos alunos em pesquisas, entrevistas, observações, estudos de situações e conflitos religiosos e sociais, etc.
• Comparações de textos verbais e nãoverbais, leituras para identificação e
análise do modo de interação entre
ideologias religiosas e estruturas políticas.
• Produção, revisão e reescrita de textos
sobre como a sociedade é influenciada
por fatores religiosos e políticos.

• Pesquisa sobre países onde grandes religiões reivindicam posturas sociais, como no
Brasil, assim como o modelo de sociedade
influenciado por uma variedade de religiões,
como na Índia;
• Modelos de liderança em sociedades indígenas, como procedem em suas decisões e a
influência dos líderes religiosos nesses grupos;
• Estudos de situações como migrações no
planeta e a influência de religiões orientais
na sociedade ocidental, assim como reações
no oriente a na África à tentativa de implantação do cristianismo;
• Conflito gerado no ocidente sobre respeito e
desrespeito a uma dada religião, como no
caso de radicais islâmicos e suas reações às
charges sobre Maomé: até que ponto símbolos religioso podem ser afetados ou ofendidos em manifestações contra a religião ou
usos humorísticos;
• Realização de leituras, análises, comparações de textos verbais e não-verbais que demonstrem a relação existente entre religião,
política e cultura.
• Atividades sequenciadas de produção de registros a respeito de relatos e exposições
orais, que incluam:
• Anotação das ideias importantes, das dúvidas e de outros aspectos a serem comentados;
• Compartilhamento das anotações;
• Revisão e reescrita dos registros, conforme o
gênero textual indicado (poesias, narrativas,
contos, resumos, resenhas, etc.). Obs.: Em
parceria com o componente Língua Portuguesa, estudar aspectos estruturais dos gêneros em questão.
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• Estudo sobre posturas de desprezo ou
acolhimento diante de algumas práticas religiosas.
• Atividades de reconhecimento, identificação e análise.

• Debater, problematizar e posicionar-se
frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência
de cunho religioso,
de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da
cidadania e da cultura de paz.

• Investigação e descrição do diálogo inter-religioso como princípio básico de respeito à liberdade de credo e da união entre as diferentes religiões.

• O diálogo interreligioso e o respeito à liberdade de credo.

• Observação de situações do cotidiano que
tenham sofrido ou sofram influência do contexto religioso local, observando semelhanças e diferenças no âmbito de cada tradição.
• Discussão de posturas em que a religião,
considerada como fator de atraso, deve ser
desprezada ou acusada de não ter relevância social, assim como situações inversas,
em que posturas de não religiosidade são
duramente combatidas pela religião.
• Situações de abordagem de aspectos relacionados ao traço cultural, crenças, costumes,
função do líder religioso, etc., usando como
matéria-prima de discussão a entrevista com
os líderes religiosos, por exemplo, como
cada tradição entende a liberdade de credo
e a necessidade da união e do respeito entre
eles.
• Propostas de situações que favoreçam o entendimento entre líderes religiosos ou não
religiosos sobre a necessidade de conhecerem os traços característicos de cada grupo,
a fim de garantir o mútuo respeito.
• Projeção de imagens de rituais presentes
nas diversas tradições religiosas ou não para
que, na discussão com os líderes religiosos,
eles possam explicar o sentido daquela representação ou manifestação.
• Análise de pontos sensíveis no relacionamento entre religiões, razões por que ocorrem preconceito ou discriminações, mesmodisfarçadas, e relação de ações que devem
contribuir para o diálogo entre essas tradições religiosas.
• Realização de atividades investigativas que
deem conta de identificar aspectos comuns,
assim como muito diferentes, por isso razões
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Algumas propostas:
Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já possui sobre a relação diálogo inter-religioso e a liberdade de credo e união entre as diferentes tradições religiosas.
• De como o aluno procede durante as
atividades de leitura e pesquisa, análises, elaboração de descrições e argumentações orais e escritas nas discussões e entrevistas, etc.
• Atividades escritas: produção de cartazes, boletins, notícias, descrições, pesquisas, etc.
• Avaliações pontuais a partir de questões problematizadoras sobre as pesquisas realizadas.

• Reconhecimento e valorização
do significado do estudo da religião no pragmatismo da diversidade religiosa.

• Religião e diversidade religiosa.

• de estranhamento, vivenciados nas diferentes tradições religiosas: formas de culto, símbolos, organização, uso das diferentes linguagens (visual, musical, verbal, gestual,
etc.), rituais, ideias de comunicação com o
transcendente etc.
• Elaboração de textos descritivos e argumentativos sobre o diálogo inter-religioso e sua
importância no contexto atual, assim como
produção de cartazes para campanhas educativas, charges que contribuem para o diálogo ou refletem críticas a posturas de exclusão, boletins informativos sobre notícias positivas de diálogo etc.
• Sugestão: realizar pesquisas sobre:
• Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre IEFP e da Câmara Temática de Tradições
Ayahuasqueiras (<http://camaratematicaayahuasca.blogspot.com/>);
• ISER – Instituto de Estudos da Religião
(<http://www.iser.org.br/site/>);
• URI – United ReligionsIniciative (órgão internacional de diálogo entre religiões, ao qual o
IEFP do Acre está filiado) (<http://www.casadasreligioesunidas.org.br/uri/>);
• Atividades investigativas que demonstrem a
importância do estudo da religião no âmbito
das diferentes tradições religiosas, sua aceitação social, principais críticas que vem sofrendo: como um grupo religioso promove o
maior conhecimento e aceitação do outro
grupo?
• Pesquisa, em grupos ou individuais, sobre
como as tradições religiosas organizam os
estudos sobre a própria religião. Destacar a
importância desses estudos no pragmatismo da diversidade religiosa: que grupos
ou que ações em sua cidade promovem o diálogo inter-religioso? De que modo o
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Observação, registro e análise:
• Dos conhecimentos que o aluno já possui sobre o significado do estudo da religião;
• Da participação dos alunos nas atividades investigativas e nas atividades individuais e de grupos.
• Da relação entre os conhecimentos
prévios dos alunos com o conhecimento adquirido.
• participação e disposição do aluno nas
diferentes
atividades
realizadas:

• Compreensão das diferenças
entre religiosidade e fanatismo.

• Religiosidade e
fanatismo.

conhecimento sobre o outro grupo, a convivência próxima e o diálogo contribuem para
aceitação da diversidade religiosa?
• Situações que exijam o manuseio do dicionário, pesquisas na internet, nos textos e tradições orais das próprias tradições religiosas,
entre outras fontes de informação, para o entendimento dos textos escritos das diferentes tradições religiosos.
• Pesquisa em dicionários ou internet sobre o
conceito de fanatismo, assim como
diferenças entre fundamentalismo e
fundamento doutrinário de cada tradição
religiosa.
• Análise de músicas, vídeos, charges, depoimentos, frases e textos que tratem sobre o
fanatismo nas diversas esferas, inclusive, religiosa, em qualquer de suas manifestações,
assim como situações que promovem fanatismo e rejeição entre religiões.
Sugestões:
• música
Fanático,
Dj
Alpiste
<https://www.letras.mus.br/djalpiste/314244/>.
• depoimento
https://cardapiopedagogico.blogspot.com/2015/07/
• fanatismo-roda-de-leitura-e-conversa.html>
texto
Fanatismo
<https://www.infoescola.com/comportamento/fanatismo/>
• estudo de caso mulher destroi imagem
sacra. https://www.infoescola.com/comportamento/fanatismo/>.
• Estabelecimento de comparações entre
comportamentos fanáticos no contexto das
tradições religiosas, diferenciando-os de
expressões de fé, diálogo e convivência
pacífica.
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pesquisa em dicionários, internet e textos diversos.

• Análise de situações vivenciadas nas
diferentes tradições, considerando os
seguintes temas:
• intolerância a outras religiões;
• devoção incondicional;
• religiosidade sem postura crítica.
• obediência cega a lideranças religiosas.
• normas religiosas que privam de direitos.
• normas sociais adaptadas às tradições
religiosas etc.
• Obs: Essas situações devem dar conta de
desenvolver a compreensão das diferenças
entre religiosidade e fanatismo.
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1. REFLEXÕES SOBRE A LÍNGUA ESPANHOLA
Para melhor compreender o ensino de Língua Estrangeira (LE) na rede pública é necessário fazer uma breve retrospectiva histórica sobre o seu ensino
no Brasil e no Estado do Acre, tanto em relação à legislação que inclui a Língua Estrangeira no currículo quanto aos documentos que orientam as práticas
pedagógicas dos professores.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692/19712 já previa a inclusão de uma Língua Estrangeira na parte diversificada do currículo,
porém em caráter não obrigatório. A Constituição Federal de 1988 torna o ensino gratuito e obrigatório um dever do Estado e um direito do cidadão. Nesse
momento, já se discutia a necessidade de estabelecer conteúdos mínimos para o ensino.
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), insere a Língua Estrangeira como componente curricular obrigatório,
tanto no currículo do Ensino Fundamental quanto no do Ensino Médio. O quinto parágrafo do Artigo 26 deixa bem clara a necessidade de inclusão da Língua
Estrangeira no Ensino Fundamental:
Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a
cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição, e, o artigo 36, Inciso III, no Ensino Médio: será incluída uma língua estrangeira moderna, como
disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. (Brasil, 1996).

Em 1998, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Fundamental e, em 2000, os PCNs do Ensino Médio, que vieram reformar
o ensino em todo o território nacional junto com a Constituição de 1988 e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996).
Em 1999, a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Acre (SEE) criou o Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado – Parâmetros
em Ação, que ofereceu aos professores oportunidades para reflexão, análise e revisão de sua prática pedagógica, com o objetivo de promover intervenções
no processo de ensino e aprendizagem. Dessa iniciativa, e para dar suporte a tais intervenções, foram elaborados os primeiros Referenciais Curriculares de
Línguas Estrangeiras para o Ensino Fundamental, distribuído em 2004, e para o Ensino Médio, distribuído em 2006.
Em 2008 e 2009,com a finalidade de continuar apoiando as equipes escolares no processo de concretização do currículo, um novo processo de
formação de professores foi realizado e foram elaborados novos subsídios para o trabalho pedagógico com as diferentes áreas curriculares, incluindo o
Caderno de Orientação Curricular de Língua Inglesa e Língua Espanhola, o qual funciona como um desdobramento dos PCNs e uma atualização do Referencial
Curricular elaborado anteriormente, tendo este sido disponibilizado em 2010 para as escolas da rede pública do estado do Acre.
O processo de formação tem sido contínuo desde 1999 para que professores e equipes escolares possam encontrar nas orientações um suporte para
enfrentar os desafios colocados nesse novo século. No presente momento, as escolas da rede pública de Ensino Fundamental do Estado do Acre têm promovido o ensino de apenas uma língua estrangeira (Inglês ou Espanhol), devido à impossibilidade de ofertar uma segunda língua, principalmente por motivos
estruturais. Já as escolas estaduais de Ensino Médio têm oferecido duas línguas estrangeiras, Inglês e Espanhol, como componentes curriculares obrigatórios,
desde 2010 (Resolução CEE/AC nº 77/2010), levando em conta fatores históricos e a Lei Federal 11.161/2005, que deliberava sobre a oferta obrigatória da
Língua Espanhola no Ensino Médio, possibilitando aos alunos o estudo de duas línguas estrangeiras.
Em 2018, a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dá início a uma nova etapa na educação brasileira. Esse documento, de caráter
normativo, é referência nacional obrigatório para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas pedagógicas de todos os componentes curriculares,
e insere a Língua Inglesa como a Língua Estrangeira obrigatória, retirando a obrigatoriedade da Língua Espanhola nas escolas brasileiras de Ensino Fundamental II e Médio.
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Vale salientar que, mesmo com a revogação da lei 11.611/2005 (revogação esta que retira a obrigatoriedade da oferta da Língua Espanhola do
currículo) a Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Acre não nega a importância do ensino da Língua Espanhola nas escolas, pois, assim como bem
destaca SARAIVA, 2016: O Brasil, que é o maior país da América do Sul, faz fronteira com sete países que têm a língua espanhola como idioma oficial:
Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O Brasil mantém relações comerciais e uma grande troca nos aspectos políticos, econômicos e culturais com esses países. Essas relações, obviamente, influenciaram no surgimento da necessidade de aprender o Espanhol/Língua Estrangeira por
parte dos brasileiros. E nesse contexto comercial o estado do Acre ganha importância por sua dupla fronteira turística/comercial: o fácil acesso aos países
vizinhos Bolívia e Peru e assim, justifica-se a importância e necessidade político, cultural, turístico e comercial do ensino da Língua Espanhola nas escolas do
estado do Acre.
Em uma sociedade globalizada marcada pela diversidade, pelo pluralismo cultural e pelas tecnologias digitais, é preciso repensar o papel do aluno,
do professor e da escola. Tantos alunos, como professores devem estar abertos para uma aprendizagem colaborativa, ambos deixam sua posição passiva e
passam a atuar como colaboradores-construtores no processo de ensino e aprendizagem. Nesse cenário, a escola deve educar o aluno a manter uma postura
ética, política e cidadã.
O papel do professor é ensinar a ler criticamente, proporcionando ao aluno engajar-se em diálogos, cujo grande desafio é a negociação em nome da
diversidade. Para Roxane Rojo, isso implica negociar uma crescente variedade de linguagens e discursos: interagir com outras línguas e linguagens, interpretando ou traduzindo, usando interlínguas específicas de certos contextos, sentido da multidão de dialetos, acentos, discursos, estilos e registros presentes na
vida cotidiana. (Rojo, 2013, p. 17)
Contrapondo-se à visão tecnicista do ensino de línguas, que valoriza aspectos estruturais e enfatiza o aprendizado de vocabulário e regras gramaticais,
propõe-se, neste documento, o ensino e aprendizagem da língua espanhola "no uso e para o uso", que valorize as práticas de uso da língua em diferentes
situações de uso ou contextos sociais, com sua diversidade de funções, sua variedade de estilos e modos de falar, que têm papel importante na formação
integral, crítica e cidadã que prevê o desenvolvimento pleno do aluno, considerando sua peculiaridade, mas também sua diversidade. A educação integral
está baseada na questão da empatia, da equidade, da tolerância, do respeito, da responsabilidade, em princípios éticos e democráticos, em uma consciência
crítica e reflexiva na tomada de decisões.
Para estar de acordo com essa concepção, é importante que o trabalho em sala de aula se organize em torno do uso e que privilegie a reflexão sobre
as diferentes possibilidades de emprego da língua por parte dos alunos. Isso implica, certamente, na rejeição de uma tradição de ensino apenas transmissiva,
isto é, preocupada em oferecer aos alunos conceitos e regras prontos, que ele tem apenas que memorizar, e de uma perspectiva de aprendizagem centrada
em automatismos e reproduções mecânicas. Por isso é que esta proposta para o ensino de Língua Espanhola prevê não apenas o desenvolvimento de
capacidades necessárias às práticas de leitura e escrita, mas também de fala e escuta compreensiva em situações públicas, sendo a própria aula uma
situação de uso público da língua.

2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
Linguagem e língua – Aceita-se neste ponto para a Língua Espanhola a concepção de língua do Currículo de Referência Único de Língua Espanhola
do Estado do Acre está relacionada ao conceito de língua franca proposto por Clarissa Menezes Jordão e está intimamente ligada a sua função política, social
e econômica, assim como aborda KanavillilRajagopalan (2003), que defende uma linguística crítica, que envolva a linguagem, a identidade e a ética. A visão
de linguagem e de aprendizagem baseia-se na teoria de Vygotsky (1996), que identifica dois níveis de desenvolvimento na aprendizagem, o real e o potencial.
No primeiro, encontra-se a habilidade de execução de diversas atividades de maneira independente. O segundo envolve as tarefas que o aluno pode
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desenvolver com a ajuda de uma pessoa mais experiente, o que pode implicar artefatos com a linguagem ou recursos tecnológicos. Desse modo, o trabalho
de colaboração é fundamental, não só para o sucesso do aluno, mas de toda a turma. Além disso, a colaboração entre pares propicia o desenvolvimento do
pensamento crítico, promove o protagonismo juvenil, eleva a motivação e a autoestima e, também, proporciona uma atmosfera positiva no ambiente de
aprendizagem.
Língua franca– A BNCC preconiza a relação entre língua, território e cultura, considerando a função social e política do inglês enquanto língua franca.
Neste caso, a Língua Espanhola possui imensa importância nestes conceitos e em ambas as situações, pois, a partir de agora o aluno deixa (mais do que
nunca) de ser submisso às normas linguísticas, para tornar-se autônomo e independente. O professor assume seu caráter de não nativo e não mais aspira
alcançar a posição inatingível e idealizada do falante nativo.
Não apenas a língua inglesa deixa de ser a “língua do imperialismo” ou do “centro”, restrita a países como os Estados Unidos ou a Inglaterra, assim
como a Língua Espanhola também deixa de ser a língua da Espanha, México, Peru ou Bolívia, por exemplo. Assim, a noção de “língua estrangeira” passa a ser
ressignificada em contraponto com a percepção do local, da aprendizagem de si e do outro, como propõe Clarissa Jordão Menezes.i
Multiletramento– Para tratar a questão dos multiletramentos, conceito presente na BNCC (BRASIL, 2017, p. 240), utiliza-se a conceituação de Roxane
Rojoii (2012: 13):
Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver o uso de novas tecnologias da comunicação e de informação, mas caracteriza-se como um trabalho que parte das
culturas de referência do alunado e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático de textos/discursos que ampliem o repertório cultural, na direção de outros letramentos.

A autora nos lembra ainda que é importante levar em consideração as produções culturais que estão à nossa volta (textos híbridos de diferentes
gêneros) e a necessidade de novas ferramentas que nos permitem interagir não mais com textos engessados, mas com hipertextos, hipermídias e afins, e
incentiva um aluno crítico e autônomo, não desconsiderando os conhecimentos de mundo que cada aprendiz carrega.

3. PARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
Este documento propõe, para cada ano, o desenvolvimento de uma ou duas temática(s) transversal (ais), como ferramentas que possibilitam a escola
alcançar as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. São temas tratados de forma a permitir que os alunos percebam que a linguagem está
impregnada de valores, pois, assim como aponta Almeida Filho: “Aprender uma nova língua na escola é uma experiência educacional que se realiza para e
pelo aprendiz/aluno como reflexo de valores específicos do grupo social e/ou étnico que mantém essa escola” podendo assim, a língua ser um instrumento
para uma ação mais efetiva e crítica no mundo. São indicados temas que abordam questões ambientais e indígenas, além de questões que são próprias do
momento histórico atual e que perpassam tanto a região e/ou comunidade local quanto toda a sociedade brasileira e/ou global, afligindo-as e exigindo tomada
de consciência e posicionamentos éticos em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta, como a questão do bullying, do respeito à diversidade
e ao idoso, da violência, além de educação financeira.
Os temas propostos estão distribuídos nos objetivos e nas orientações didáticas e devem ser trabalhados de forma integrada ao conteúdo das aulas.
Outros temas, além dos que estão propostos neste documento, podem ser trabalhados, levando-se em conta a relevância social. O eixo da Dimensão Cultural
permite ao professor e ao aluno desenvolverem projetos interdisciplinares com os diferentes componentes curriculares e está conectado a primeira competência específica de Língua Espanhola, que permite ao aluno identificar-se em um mundo multilíngue e multicultural, refletindo criticamente sobre seu processo de aprendizagem e sobre seu lugar em um mundo globalizado. Está em consonância também com a competência que recomenda ao aluno conhecer
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diferentes patrimônios culturais, a fim de ampliar sua perspectiva de mundo em contato com diferentes manifestações artístico-culturais, possibilitando um
trabalho interdisciplinar com os componentes curriculares de Arte, Educação Física, História, Geografia e Linguagens.

4. ORIENTAÇÕES DE APLICABILIDADE DO COMPONENTE LÍNGUA ESPANHOLA
4.1. Anos finais
Enquanto o componente Língua Estrangeira na Base Nacional Comum Curricular está organizado por Eixos (Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimentos
Linguísticos e Dimensão cultural), Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades, o Currículo de Referência Único do Estado do Acre mantêm
a estrutura do currículo anterior, elaborado em 2009, organizado em Objetivos (capacidades), Conteúdos, Propostas de Atividade e Formas de Avaliação,
persistindo, desta forma, na visão sócio interacional da natureza da linguagem e do processo de aprendizagem, que busca o engajamento discursivo do aluno
e aproxima a possibilidade da Língua Espanhola atuar como um instrumento capaz de ampliar horizontes de comunicação e intercâmbio cultural e científico.
Mesmo mantendo a organização, os conteúdos propostos para cada ano consideram todas as habilidades da BNCC e fazem a integração dos eixos
de forma que eles dialogam entre si e não estão isolados. Assim, a conscientização intercultural (eixo Dimensão Cultural) está relacionada com a questão
política e cultural em um mundo globalizado e abrange a questão da Língua Espanhola como língua franca. O trabalho com esse eixo contempla ainda o
desenvolvimento de projetos interdisciplinares em constante diálogo com os componentes curriculares de Geografia, História, Língua Portuguesa, Arte e/ou
Educação Física. As habilidades do eixo Conhecimentos Linguísticos foram incorporadas às situações de uso da Língua Espanhola nas práticas de compreensão e produção orais e escritas (eixos Oralidade, Leitura e Escrita). Ou seja, nas Orientações Curriculares, as práticas de produção oral envolvem as de
compreensão oral (eixo Oralidade) e as de produção escrita (eixo Escrita). Bem como, as práticas de produção escrita (eixo Escrita) abrangem as de compreensão escrita (eixo Leitura), a Fala e a Escuta (eixo Oralidade) dos colegas e de textos orais autênticos, antes do processo de escrita propriamente.
As práticas de compreensão e produção escrita (eixos Leitura e Escrita) envolvem o estudo de diferentes gêneros textuais, com devida atenção ao
caráter autêntico do texto, à organização textual, ao uso de estratégias de leitura e ao planejamento da escrita.
A cada bimestre, o trabalho com todas as práticas de linguagem (eixos), incluindo a conscientização intercultural (eixo Dimensão Intercultural) e a
conscientização linguística (eixo Conhecimentos Linguísticos), deve ser garantido, e não ser realizado de forma desconectada ou fragmentada com o uso da
língua dentro de um contexto formativo, aproximando os alunos do uso prático e dos propósitos da comunicação na vida real.
A progressão acontece no adensamento de gêneros textuais, ou seja, gêneros mais simples no 6º e 7º anos e gêneros mais complexos no 8º e 9º, que
foram selecionados com base nas temáticas indicadas para cada ano. Por exemplo, no 6º ano os gêneros trabalhados são receitas, poemas e letras de
música. Já no 9º ano, serão trabalhados os textos argumentativos da esfera jornalística.
Com as situações de aprendizagem de leitura divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura, é possível desenvolver um método que fomente a aquisição
da autonomia do aluno, assegurando-lhe, dessa forma, o desenvolvimento das competências educacionais.
Tomando-se como referência os propósitos da escola apresentados anteriormente e o conjunto de orientações pedagógicas contidas neste documento,
a expectativa é de que os alunos sejam capazes de:
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6º ANO
• Compreender que o mundo é multilíngue e multicultural;
• Interagir em situações de comunicação (compreensão e produção oral);
• Compreender, de modo geral, os diferentes gêneros textuais (verbais, não-verbais e multimodais), conhecendo elementos de organização
textual e entendendo a leitura como um processo não-linear;
• Expressar-se na Língua Espanhola por meio da escrita, em formatos diversos, com a mediação do professor;

7º ANO
• Compreender o fenômeno linguístico da variação na própria língua materna e o fato de que a Língua Espanhola não existe só na variação
padrão;
• Interagir em situações de comunicação (compreensão e produção oral);
• Compreender, de forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos, em mídias impressas e digitais, conhecendo elementos de
organização textual e entendendo a leitura como um processo não-linear;
• Expressar-se na Língua Espanhola por meio da escrita, em formatos diversos, com a mediação do professor.
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8º ANO
• Conhecer diferentes patrimônios culturais difundidos na Língua Espanhola;
• Interagir em situações de comunicação (compreensão e produção oral);
• Compreender, de forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos, em mídias impressas e digitais, (re) conhecendo elementos de
organização textual e entendendo a leitura como um processo não-linear;
• Expressar-se na Língua Espanhola por meio da escrita, em formatos diversos e presentes em diferentes ambientes de circulação, explorando
o uso de repertório linguístico.

9º ANO
• Compreender a expansão da Língua Espanhola em determinados momentos históricos;
• Interagir em situações de comunicação (compreensão e produção oral), de cunho argumentativo;
• Compreender, de forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos (mídia impressa ou digital);
• Expressar-se na Língua Espanhola por meio da escrita, em formatos diversos e presentes em diferentes ambientes de circulação, de forma
ética, crítica e responsável.
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5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ÁREA
Com o objetivo de nortear escolas e professores na condução e aplicação dos componentes curriculares de forma interdisciplinar, as competências
gerais da Base Nacional Comum Curricular estarão presentes em todos os níveis de ensino da educação básica, visando proporcionar aos alunos uma formação humana integral. Essas competências se articulam na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e
valores, conforme preconizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
O trabalho com a Língua Espanhola envolve 6 competências especificas, as quais se acham articuladas com as 6 competências de linguagens, que
por sua vez estão inseridas dentro das grandes competências da Base Nacional Comum Curricular, e devem garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA ÁREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.
04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica,
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo.
05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

01. 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.
02. 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.
03. 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.
04. 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.
05. 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.
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06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivên- 06. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação
cias culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe posde forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas socisibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer esais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes
colhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e deliberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
senvolver projetos autorais e coletivos.
07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
(BNCC, Brasil 2018).
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta.
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE LÍNGUA ESPANHOLA
01. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua espanhola
contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.
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02. Comunicar-se na língua espanhola, 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.
03. Identificar similaridades e diferenças entre a língua espanhola e a língua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.
04. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua espanhola, 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.
05. 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 espanhola, de forma ética, crítica e responsável.
06. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua espanhola, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de
perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais.
Como forma de sintetizar e orientar, metodologicamente, o professor quanto ao currículo da disciplina de Língua Espanhola, apresentamos, a seguir,
o Quadro Organizador Curricular com todos os objetivos de aprendizagem do 6º aos 9º anos, organizado por eixos estruturantes e conteúdos a serem trabalhados pelos professores com o intuito de garantir os direitos de aprendizagem de cada aluno.
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Compreender que o
mundo é multilíngue e multicultural.

• Investigação e reflexão sobre
o alcance da LE no mundo,
como língua materna e/ou oficial (primeira ou segunda língua), através dos processos
de colonização e/ou imigração
dos países, com destaque
para Bolívia e Peru, incluindo a
língua indígena.
• Observação e identificação da
presença da LE no Brasil e no
cotidiano (palavras, expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado a partir de experiências do seu cotidiano e vivências com parentes que sejam
descendentes de imigrantes
no estado.
• Avaliação e problematização
de elementos/produtos culturais de países de LE absorvidos pela comunidade local,
como músicas, filmes estrangeiros, jogos digitais, internet
(aplicativos, redes sociais
etc.), festas culturais
• Temas:
• Cultura indígena;
• Respeito às diferenças.

• Levantamento de conhecimento prévio dos
alunos sobre países falantes do espanhol no
mundo, com destaque para Bolívia e Peru,
devido à fronteira. Realizar exposição de mapas ou reprodução de vídeos que ilustrem
estas informações.
• Rodas de conversa em que se discuta a proximidade geográfica entre o Estado do Acre
e os países Bolívia e Peru, também sobre as
demais línguas oficiais destes países (Aimara, quéchua etc.), incluindo a língua indígena nas temáticas em sala de aula.
• Pesquisa de palavras e/ou expressões estrangeiras, bem como a presença de palavras desse idioma no cotidiano dos alunos
fora da sala de aula (a partir do que eles conseguem lembrar-se de programas de TV, nomes de pessoas, estabelecimentos, produtos, músicas, internet, rótulos de embalagens, propagandas, jornais, filmes, revistas
etc.)
• Atividades em grupos:
• Pesquisa e identificação de países, dos diferentes continentes, onde a LE se difundiu devido ao processo de colonização/ imigração
(mapas e/ou locais turísticos que ilustrem
esses países).
• Coleta e exposição de rótulos e embalagens
de produtos comercializados no Brasil e que
contenham palavras na LE. Discussão sobre

• Propostas de atividades

• Variações culturais dos países e
evolução histórica da língua
espanhola, com
destaque para
Perú e Bolívia.
• Vocabulário estrangeiro (espanhol/ estrangeirismo) presente
em nossa realidade.

• A cultura dos países da Língua
Espanhola, presente nas datas
comemorativas;

• A cultura indígena nos países
fronteiriços
(Peru e Bolívia).
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Pelo professor:
• Observação e registro dos conhecimentos prévios levantados e da participação e envolvimento dos alunos nas
conversas, reflexões e trocas realizadas.
• Acompanhamento da participação e
envolvimento dos alunos nos trabalhos
em grupos.
• Empenho na busca e seleção de informações;
• Desvelo na elaboração do painel e na
comunicação do conhecimento construído.
Pelo grupo:
• Observação e registro dos relatos e
conclusões dos grupos em relação aos
trabalhos e conteúdos estudados.

•

•

•

• Interagir em situações de comunicação (compreensão
e produção oral).

• Uso da LE em situações comunicativas orais, de forma dirigida, com mediação do professor, tais como:
• Cumprimentos,
apresentações, despedidas e respectivas respostas, construindo laços afetivos e convívio social.
• Solicitação de esclarecimentos que satisfaçam necessidades básicas de comunicação
comuns ao ambiente escolar
(lenguaje de aula).
• Reconhecimento e utilização
de expressões comuns da rotina de sala de aula (enunciados de atividades, comandos
e instruções).
• Conversas sobre si e outras
pessoas (amigos da escola, da
família e da comunidade), coletando informações do grupo,

• Apresentações
pessoais, utilizando
saudações e despedidas (formal e informal).
• Frases do cotidiano
escolar
(saudações, pedir para ir ao banheiro,
tomar
água, etc.).
• Comandos e instruções, em espanhol, no ambiente escolar.
• Informações
pessoais, números
cardinais,

•

•

•

•

•

possíveis significados para as palavras e expressões encontradas.
Pesquisa e elaboração de um glossário com
o léxico presente nos rótulos e embalagens,
bem como palavras da LE presentes em situações do dia a dia.
Produção de painéis contendo os resultados
das conversas, pesquisas e reflexões realizadas e troca de informações entre os alunos
sobre o que eles pesquisaram.
Elaboração de um calendário multicultural
coletivo acerca das festividades mais importantes dos países em que se fala o espanhol
e com os quais o Brasil faz fronteira, com
destaque para Bolívia e Peru, incluindo
ainda as próprias festas brasileiras.
Apresentação do professor aos alunos e
vice-versa, quando ainda não se conhecem
(no início do ano letivo), já dando início a
construção do convívio social na LE.
Investigação (roda de conversa) sobre a origem das famílias dos alunos e a possível presença de imigrantes provindos dos países
fronteiriços (Peru, Bolívia) na classe ou na
escola.
Introdução de expressões e palavras em espanhol a partir das situações cotidianas de
sala de aula a fim de estimular os alunos a
usarem a LE na comunicação oral. Exemplos: ¿Cuál es el significado de...? ¡Repita,
por favor!; ¿Cómo se dice en español?;
¿Puedo ir al baño?etc.
Levantamento das expressões ou sentenças
que são muito utilizadas durante as aulas,
chamando a atenção para a importância de
expressões como, por favor, gracias, permiso etc.
Proposição aos alunos a confecção de cartazes com expressões comuns da rotina e do
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Pelo professor:
• Observação e registro da participação/envolvimento dos alunos nas atividades orais desenvolvidas individualmente e em grupos.
• Proposição de critérios para o uso da
LE nas situações de comunicação oral,
para que os alunos tenham ciência.
• Acompanhamento do desempenho
dos alunos nas atividades de compreensão e produção oral realizada.
Pelo grupo:
• Observação da produção oral de textos
dos colegas de classe.
• Auto avaliação quanto ao seu desempenho em comunicar-se em espanhol
durante as aulas.

perguntando, respondendo e
explicitando informações pessoais; características relacionadas a gostos e preferências;
horas e horários; ações em
progresso; hábitos e rotinas
(diárias e/ou semanais) e a
frequência com que realizam
atividades do dia adia.
• Planejamento e apresentação
oral sobre a família (nome,
idade, origem, nacionalidade,
profissão, número de telefone,
endereço, hábitos e rotinas),
compartilhando-a
com
o
grupo.
• Uso de estratégias de compreensão de textos orais (palavras cognatas e pistas do contexto discursivo) para reconhecer o assunto e as informações principais.
• Construção de repertório relativo a expressões usadas para
o convívio social e o uso da LE
em sala de aula (saudações,
apresentações e despedidas
(lenguaje de aula), comandos
e instruções; informações pessoais (nome, idade, origem,
nacionalidade, profissão, telefone e endereço; membros da
família; gostos e preferências
(atividades de lazer, esportes);
números e disciplinas escolares; ações em progresso (verbos de ação) e rotinas (verbos
relacionados a atividades rotineiras).

horas, gostos e
preferências;
• Presente do Indicativo;
• Presente Contínuo;
• Advérbios
de
frequência.
• Apresentação
da família.

•

•

•

• Falsos cognatos
ou falsos amigos.

• Léxico
usado
para o convívio
social.

•

•

•

ambiente escolar (comandos e instruções de
enunciados de atividades), para que eles os
consultem no decorrer do ano letivo.
Reprodução de vídeos ou trechos de filmes
que abordem o tema Bullying, relacionados
a nomes e apelidos, seguido de conversas
sobre como os alunos reagem ou reagiriam
em situações semelhantes.
Elaboração de uma “agenda da sala” com os
dados dos alunos (nome, endereço, telefone) a partir de entrevistas, em Espanhol,
entre eles.
Proposição de jogos, brincadeiras ou simulações em que os alunos tenham que assumir
outra personalidade e se apresentar aos colegas, dando informações pessoais como
nome, idade, de onde são, nacionalidade,
profissão etc.
Pesquisa dos alunos junto às famílias para
descobrir a origem dos avós, bisavós etc., e
seleção de fotografias que ajudem a ilustrar
a questão, seguida de apresentação oral dos
alunos, que deverão compartilhar com os colegas a origem de sua família (Exemplo:
“Este es mi abuelo y es boliviano”).
Pesquisa em ambientes virtuais de situações em que os idosos são tratados com respeito e aquelas que são tratados de forma
desrespeitosa (vídeos com trechos de filmes
ou novelas).
Situações em que os alunos possam falar de
suas famílias e suas profissões, como apresentação de álbuns de fotografia, reunião de
pais, enquete que faça um levantamento
das profissões mais comuns entre os pais
dos alunos etc.
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• Compreender, de
modo geral, os diferentes gêneros textuais (verbais, nãoverbais e multimodais), conhecendo
elementos de organização textual e
entendendo
a

• Identificação de semelhanças
e diferenças na pronúncia de
palavras da LE que marcam repertórios linguísticos diferenciados.
• Utilização de expressões comuns de sala de aulas quais
se faz uso do imperativo
(enunciados de atividades, comandos e instruções); identificar pessoas e informar horas e
horários utilizando o presente
do indicativo (ser/ estar/ llevar/ tener); descrever relação
de posse usando os adjetivos
possessivos e do caso genitivo; fazer perguntas informativas por meio dos interrogativos; descrever hábitos e rotinas diárias /semanais com os
verbos reflexivos. (Parecer
técnico: partir da língua para
a gramática).
• Temas:
• Bullying.
• Respeito ao idoso (todos)
• Respeito às diferenças.
• Cultura Indígena.
• Utilização e análise de estratégias de leitura que permitam
compreender que a leitura não
exige o entendimento de cada
palavra:
• Formulação de hipóteses sobre a finalidade de um texto
em LE com base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas;

• Pronúncia (alfabeto, palavras
variadas).
• Produção oral:
• -Fazendo uso do
imperativo
e
presente do indicativo;
• Números cardinais;
• Fazer uso dos
adjetivos possessivos e interrogativos;
• Léxico: dias da
semana;
• Rotina e hábitos.

• Leitura e memorização de diálogos para serem apresentados a outras turmas ou aos
colegas da sala.
• Reprodução de áudios e/ou vídeos de falantes de espanhol de diferentes países com o
propósito de identificar expressões trabalhadas em sala e informações sobre suas rotinas diárias (trechos de filmes, programas de
TV) priorizando para Bolívia e Peru.
• Realização de entrevista (oral) para descobrir informações de pessoas convidadas falantes de LE, pessoalmente ou por meio virtual (chamadas ou vídeo chamadas).
• Uso de Ilustrações e/ou mímicas para descrever ações em progresso.
• Realização de entrevistas com os colegas sobre o que as pessoas estão fazendo no momento da conversa.

• Temas sociais.

• Compreensão
geral.

• Finalidades
um texto.

de

• Levantamento e registro do conhecimento
prévio dos alunos sobre as características do
gênero escolhido: situação de produção,
marcadores de organização textual, campo
lexical – em língua materna e em LE etc.
• Leitura compartilhada e em duplas de diversos textos pertencentes ao gênero escolhido, atentando para
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• Observação e registro dos procedimentos dos alunos em relação ao uso de
estratégias de leitura e comparação
dos diversos registros.
• Realização de novas atividades de leitura que possibilitem a observação do
uso de estratégias pelos alunos – autonomamente (provas) e com ajuda (outras atividades).

leitura como um
processo
não-linear.

• Identificação do assunto de
um texto, reconhecendo sua
organização textual e palavras
cognatas;
• Localização de informações
específicas em um texto.
• Reconhecimento da organização e composição de um dicionário bilíngue impresso e/ou
on-line (ordem alfabética, divisão em duas partes etc.), localização de palavras específicas nos dois idiomas e seleção
do vocabulário apropriado dependendo do contexto para
construir repertório lexical.
• Exploração de ambientes virtuais e/ou aplicativos para
construir repertório lexical e
autonomia leitora na LE
• Apreciação
e
interesse
do/pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o
que o texto informa/comunica, de forma oral ou escrita,
em Língua Espanhola ou Portuguesa.
• Gêneros textuais: receitas, poemas, letras de música/ canções, sites, e-mails, blogues,
postais, adivinhas, anedotas,
provérbios, trava-línguas, fábulas, contação de história,
histórias em quadrinhos e/ou
tirinhas de jornais.
• Tema:
• Respeito às diferenças.

• Gênero textual;
• Palavras cognatas.
• Análise do texto.
• Uso do dicionário bilíngue.

• Uso de ambientes virtuais;
• Léxico utilizado
nas várias mídias.
• Exposição
do
aluno sobre os
textos/ temas
trabalhados
(opinião).
• Gêneros
ais.

textu-

• Observação do título, das legendas, das imagens e inferência sobre o tema geral do
texto;
• Identificação do gênero, a partir da organização textual;
• Identificação das palavras cognatas, números, datas, nomes próprios e palavras conhecidas;
• identificação E análise do contexto de produção do texto (onde foi publicado, por qual autor etc.);
• Levantamento de palavras que os alunos esperam encontrar no texto para que conheçam/encontrem as correspondentes em LE.
• Situações em que os alunos possam explicitar para os colegas as estratégias que utilizaram para se aproximar do conteúdo do
texto.
• Realização de atividades com uso de ambientes virtuais (blogs, sites, etc.) e /ou aplicativos que favorecem a aprendizagem e memorização de novas palavras e a prática dos
conteúdos trabalhados.
•
• Situações que potencializem o interesse dos
alunos pela leitura de textos de diferentes
gêneros a partir das situações comunicativas que eles sugerem. (Exemplo: escrever e
encaminhar e-mails, participar de um sarau
com trava-línguas, anedotas ou advinhas,
cantar as canções, produzir e publicar tirinhas).

• Temas sociais.
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• Expressar-se na LE
por meio da escrita,
em formatos diversos, com a mediação do professor.

• Uso da LE por meio da produção de textos, tais como
• Produção de textos escritos
sobre si mesmo, sua família,
seus amigos, sua comunidade
e seu contexto escolar (expressões usadas no convívio social-como os ditados populares; informações pessoais;
gostos e preferências; atividades em progresso e rotinas).
• Levantamento e organização
de ideias e informações a respeito do tema e o assunto sobre o qual o aluno irá escrever,
selecionando-as em função da
estrutura e do objetivo do
texto.
• Gêneros textuais: histórias em
quadrinhos, cartazes, chats,
blogues, agendas, fotolegendas, entre outros.
• Temas:
• Bullying.
• Respeito ao idoso (todos)
• Respeito às diferenças.

• Produção textual
(informações pessoais e
familiares).

• Planejamento
do texto: organização de ideias.

• Gêneros
ais.

textu-

• Temas sociais.

• Debate e organização de ideias sobre o tema
e o assunto, usando o verbo no presente.
• Pesquisa sobre as consequências e prevenção do Bullying para produção de histórias
em quadrinhos, cartazes, blogues e exposição na escola.
• Elaboração de planilhas, tabelas e murais
que revelem a origem das famílias dos alunos da sala.
• Produção coletiva de convites para que as
pessoas falantes de LE deem uma entrevista
à classe.
• Produção coletiva de um roteiro de entrevistas (por escrito) para descobrir informações
dos convidados falantes de LE. Essa entrevista pode ser publicada em blogues.
• Produção coletiva e troca de e-mails entre
membros da escola e de outras escolas, amigos por correspondência, conhecidos falantes da LE.
• Produção coletiva de um quadro com os horários das aulas e entrevista a outros alunos
sobre as diferenças na grade horária.
• Elaboração de glossário pertinente aos campos semânticos “profissões” e ”família”, a
partir do conhecimento prévio e da leitura de
notas biográficas (ou ainda outros gêneros
atraentes aos alunos e em que isso seja observável).
• Organização de um dicionário bilíngue com
repertório lexical sobre si, os amigos, a família ou comunidade onde está inserido, atentando para as possibilidades de sentido (denotativo e conotativo).
• Produção de sentenças que descrevam
ações das pessoas a partir de imagens e/ou
vídeos.
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• Proposição de critérios para a análise
do uso da LE na produção de textos escritos (e-mail) para que os alunos possam revisá-los.
• Observação e registro da produção escrita individual dos alunos para possíveis intervenções.
• Revisão dos textos e identificação dos
erros mais frequentemente cometidos
pelo grupo, tendo sempre como orientação os critérios estabelecidos para a
produção.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da LE em situações muito
semelhantes às situações propostas
em aula.

7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

[Capacidades / competências amplas da
disciplina]

[O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam
as capacidades que são objetivos]

• Compreender o fenômeno linguístico
da variação na própria língua materna
e o fato de que a LE
não existe só na variação padrão

• Análise do alcance da LE e os
seus contextos de uso no
mundo globalizado.
• Reconhecimento do espanhol
como língua franca, em especial ao contexto latino e fronteiriço (Bolívia e Peru), desvinculando-o da noção de pertencimento a determinado território e legitimando o seu uso em
contextos locais.

• Investigação e análise dos modos de falar em LE, refutando
preconceitos e reconhecendo
a variação linguística como fenômeno natural das línguas e
como manifestação de formas
de pensar e expressar o
mundo.
• Tema transversal:
• Respeito às diferenças

• Propostas de atividades

• Reflexos da globalização
por
meio da Língua
Espanhola.
• A importância
da Língua Espanhola nos países fronteiriços,
por si próprio e
não pela sua origem (Espanha)
valorização dos
povos, sua cultura e sua história.
• Variação linguística.

• Temas sociais.

[Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos]
• Rodas de conversa sobre as variações linguísticas observáveis na língua materna (da
região, da faixa etária, do gênero, da classe
social, da profissão etc.), refutando preconceitos.
• Apresentações de vídeos e/ou áudios de
pessoas de diferentes lugares comunicandose em LE para que os alunos possam reconhecer as variedades linguísticas e se familiarizem com elas, lidando com elas sem preconceitos.
• Escuta de canções de diversos ritmos e nacionalidades / regiões, e análise da língua
utilizada, observando:
• Diferenças de pronúncia;
• Escolha lexical;
• Atividades em que os alunos possam consultar o dicionário e encontrar os correspondentes para um item lexical no espanhol presente em diversos países falantes da LE.
• Observação de vídeos e/ou áudios para análise da linguagem oral (uso de gírias, formas
cortas, ausência de concordância verbal
etc.) para que os alunos possam compreender que a LE, no mundo de hoje, se transformou numa linguagem global, sendo possível
se comunicar em espanhol, mesmo que esta
não seja a língua oficial.
• Discussão da análise da linguagem utilizada
nos textos selecionados.
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• Formas de avaliação
[Situações mais adequadas para avaliar]
Pelo Professor:
• Observação e registro do processo colaborativo dos alunos durante as atividades em grupos e discussões coletivas.
• Apreciação das atividades individuais
de análise da linguagem utilizada em
textos selecionados.
Pelo grupo:
• Registro coletivo das conclusões obtidas sobre variação linguística a partir
da análise dos textos e das discussões
com os colegas.

• Interagir em situações de comunicação (compreensão
e produção oral).

• Uso da LE em situações comunicativas orais, de forma respeitosa e colaborativa, em
contextos descontraídos, com
a mediação do professor, tais
como:

• Situações comunicativas
de
convivência, engajamento e colaboração em
sala de aula.

• Descrição da roupa e da aparência das pessoas, usando o
passado;

• Uso do passado
para descrever:
aparência e trajes;
• Narrativas orais
(uso do verbo no
passado, marcadores temporais,
preposições e conectores);

• Produção de narrativas orais e
conversas sobre personalidades marcantes do passado,
experiências e acontecimentos passados, construindo
uma linha do tempo, observando o uso de marcadores
temporais, preposições e conectores;
• Entrevista com os colegas
para conhecer suas histórias
de vida. Podendo ser elaboradas pesquisas por meio de reportagens, para exibição em
sala de aula para os colegas;
• Descrição de habilidades pessoais.
• Mobilização de conhecimentos prévios para compreender
texto oral curto, de cunho narrativo ou descritivo, preferencialmente autêntico, de articulação clara e lenta.
• Identificação do contexto, da
finalidade, do assunto e dos
interlocutores em textos orais,

• Gênero textual:
entrevista (práticas investigativas em sala de
aula);
• Uso do verbo poder para descrever habilidades
pessoais.
• Estratégias de
compreensão
textual: conhecimentos prévios.
• Compreensão
de
textos:

• Levantamento de conhecimentos prévios sobre léxico relacionado a vestimentas e aparência das pessoas.
• Realização de atividades (juego, clasificación, rompecabezas, juegos de rol, otros)
que possibilitem aos alunos a troca de informações oralmente, a identificação de pessoas a partir de sua descrição (fotos/imagens de famosos, personagens de narrativas
ou filmes etc.) e as suas habilidades pessoais.
• Situações em que os alunos possam entrevistar os colegas, de forma dirigida, centrada
em perguntas e respostas planejadas, como
a finalidades de conhecer suas histórias de
vida.
• Situações em que os alunos contem/narrem
uma história sobre um acontecimento no
passado (férias e/ou viagens).
• Reprodução de áudios e/ou vídeos (retirados de cenas de filmes, séries, vídeos da internet, de televisão, entre outras mídias) e
realização de atividades de compreensão
oral para identificar o contexto, a finalidade,
o assunto e os interlocutores. Sugere-se que
o tema reflita sobre a diversidade e explore
as diferenças no ambiente escolar.
• Rodas de conversa para que os alunos compartilhem as informações que aparecem nos
textos de compreensão oral.
• Discussão e registro de regularidades da língua (verbos regulares e irregulares no passado, marcadores temporais etc.).
• Simular desfiles de moda onde serão apresentados/descritos oralmente os modelos/vestimentas utilizando o léxico estudado
(podendo ser: desfile com alunos, imagens/
cartazes ou vídeos de desfiles).
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• Observação e registro da produção oral
individual dos alunos para possíveis intervenções.
• Monitoramento dos processos interacionais e colaborativos nas situações de
aprendizagem.
• Proposição de critérios para análise de
pronúncia, fonologia e outros aspectos
da produção oral.

de cunho descritivo e narrativo, presentes em mídias
como cinema, internet, televisão, entre outros.
• Construção de repertório lexical relativo às vestimentas; cores; descrição da aparência
das pessoas utilizando os adjetivos; atividades esportivas
e/ou artísticas que tem habilidade de realizar.
• Observação da pronúncia de
verbos no passado, na compreensão e produção de textos
orais.
• Descrição das vestimentas e
da aparência das pessoas utilizando o tempo passado, e
também para falar de personalidades marcantes e narrar
acontecimentos do passado
(verbos regulares e irregulares); descrever habilidades
pessoais utilizando preposições de tempo, conectores,
pronomes objetos e os pronomes sujeitos (pronombrepersonalsujetoypronombre complemento directo e indirecto).
• Tema transversal:
• Respeito às diferenças.
• Bullying.

descritivos
narrativos.

e

• Léxico:
vestimentas, cores,
aparência com
uso de adjetivos;
• Vocabulário: atividades esportivas.
• Pronúncia
de
verbos no passado (regulares
e irregulares).
• Utilização dos
verbos no passado (regulares
e irregulares)
• Uso de preposições, conectores, pronomes
objetos e pronomes
sujeitos
para descrever
habilidades pessoais.

• Realização de contação de história em que
os alunos irão criar personagens fictícios utilizando os pronomes, adjetivos, verbos e os
léxicos estudados como vestimentas, cores,
etc. Podendo estar presente a temática do
Respeito às diferenças ou Bullying.

• Temas sociais
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• Compreender, de
forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos, em
mídias impressas e
digitais,
conhecendo elementos
de organização textual e entendendo a
leitura como um
processo não- linear.

• Utilização e análise de estratégias de leitura (organização
textual, palavras cognatas,
pistas gráficas, localização de
informações específicas, inferências a partir do conhecimento prévio) que permitam a
antecipação /construção do
sentido global do texto:
• Inferências, com base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases
de parágrafos e palavraschave repetidas.
• Identificação de informaçõeschave de partes de um texto
(parágrafos).
• Relação entre as partes de um
texto (parágrafos).
• Seleção da informação desejada como objetivo da leitura.
• Exploração de ambientes virtuais para acessar textos de
gêneros textuais diversos e escolher fontes confiáveis, para
estudos/pesquisas escolares.
• Partilha e comparação (em LE)
de opiniões sobre leituras realizadas e sobre informações e
características dos textos lidos
na sala de aula ou em outros
ambientes.
• Gêneros textuais: convites, bilhetes, receitas, instruções de
jogos, notícias, tirinhas, fábulas etc.

• Estratégias de
leitura: palavras
cognatas, e etc.

• Técnicas de leitura: leitura rápida;
• Técnicas de leitura:
palavras/informações-chave;
• Técnicas de leitura: inter-relacionar parágrafos.
• Objetivos de leitura.
• Leitura de textos
digitais para estudo.
• Leitura crítica;

• Gêneros
ais.

textu-

• Levantamento e registro do conhecimento
prévio dos alunos sobre as características
gênero escolhido para leitura: situação de
produção discursiva, regularidades de uso
da língua, marcadores da organização textual, campo lexical – em língua materna e
em LE – etc.
• Leitura compartilhada e em duplas de diversos textos pertencentes ao gênero escolhido:
• Observação do título, das legendas, das imagens e inferência sobre o tema geral do
texto;
• Identificação do gênero, a partir da organização textual;
• Identificação das palavras cognatas, números, datas, nomes próprios e palavras conhecidas;
• identificação E análise do contexto de produção do texto (onde foi publicado, por que autor etc.);
• Levantamento de palavras que os alunos esperam encontrar no texto para que conheçam/ encontrem no texto correspondente
em LE.
• Situações em que os alunos possam explicitar para os colegas as estratégias que utilizaram para a leitura do texto.
• Produção de um painel para destacar palavras conhecidas, palavras-chaves, palavras
cognatas e os falsos cognatos.
• Pesquisa na internet dos diferentes gêneros
textuais que abordem situações de combate
a preconceitos e atitudes discriminatórias
(preconceito racial, de gênero, de grupos linguísticos, de religião etc.).
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• Observação e registro dos procedimentos socializados pelos alunos em relação ao uso de estratégias de leitura e
comparação dos diversos registros.
• Realização de novas atividades de leitura que possibilitem a observação do
uso de estratégias pelos alunos – autonomamente e com ajuda.
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados pelos alunos das parcerias entre eles, para que sejam produtivas.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da língua em situações
muito semelhantes às situações propostas em aula.

• Expressar-se na LE
por meio da escrita,
em formatos diversos, com a mediação do professor

• Tema transversal
• Respeito às diferenças.

• Temas sociais.

• Uso da LE por meio da produção de textos, tais como
• Produção de textos, de caráter
informativo, sobre fatos, acontecimentos e personalidades
do passado, organizando o
texto em unidades de sentido,
considerando aspectos como
a divisão de parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando
as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de
formato do texto.
• Planejamento da escrita de
textos voltado para a função
social do texto a ser produzido
(público, finalidade, layout e
suporte).
• Exploração do caráter polissêmico (significados distintos)
de palavras, de acordo com o
contexto de uso.
• Gêneros textuais: linha do
tempo, biografias, verbetes de
enciclopédias, blogues, entre
outros.
• Tema transversal

• Produção
de
textos informativos (estudando
sua
estrutura
padrão).

• Produção textual a partir de
sua função social.
• Multiplicidade
de sentido de
uma palavra.
• Gêneros
ais.

• Situações em que os alunos compartilhem
opiniões e informações sobre os textos lidos
sem sala de aula e/ou em outros ambientes.
• Situações que potencializem o interesse dos
alunos pela leitura de textos de diferentes
gêneros a partir das situações comunicativas que eles sugerem. (Exemplo: realizar as
receitas lidas, jogar a partir das instruções,
recontar as fábulas, escrever bilhetes, mandar e receber convites, recontar as histórias,
comparar similaridades temáticas dos textos
etc.).
• Desenho de autorretrato com características
que os alunos acharem importantes para a
montagem de um painel que deverá ser exposto na escola com o tema “Está bien ser
diferente”. Essa atividade também poderá
ser socializada através de blogues.
• Pesquisa em biblioteca ou internet e leitura
compartilhada de biografias de personalidades marcantes da história:
• - Levantamento e reflexão sobre LE utilizada
para essa situação de produção textual.
• Produção de textos (um diário, linha do
tempo, biografia) em que os alunos descrevam informações e acontecimentos, usando
o passado simples.
• Produção de um painel contendo figuras diferentes com a mesma palavra para contextualizar os vários significados.

textu-

• Temas sociais.
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Pelo professor:
• Proposição de critérios para a análise
do uso da língua na produção de textos
escritos (linha do tempo, biografias,
verbetes de enciclopédias, blogues,
entre outros) para que os alunos possam revisá-los.
• Acompanhamento do desempenho
dos alunos nas pesquisas e sua produção escrita.
• Monitoramento dos processos interacionais e colaborativos nas situações de
aprendizagem.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da língua em situações semelhantes às situações propostas em
aula.
Pelo grupo:
• Revisão dos textos (linha do tempo, biografias, verbetes de enciclopédias,
blogues, entre outros) e identificação
dos erros mais frequentemente cometidos pelo grupo, tendo sempre como
orientação os critérios estabelecidos
para a produção dos textos.

• Respeito às diferenças.
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8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer diferentes patrimônios culturais difundidos na
LE.

• Construção de repertório cultural por meio do contato com
manifestações artístico-culturais vinculadas à LE (artes
plásticas e visuais, literatura,
música, cinema, dança, festividades, entre outros), valorizando a diversidade entre culturas, sem a supervalorização
de uma cultura em detrimento
de outra (s).
• Investigação da forma que expressões, gestos e comportamentos estão relacionados
com aspectos culturais da sociedade e podem ter diferentes significados em diferentes
culturas.
• Identificação e análise de fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de
culturas diferentes que falam
a LE, a partir da análise de relações de semelhança e diferença em determinadas culturas, de modo a legitimá-las.

• Tema transversal:
• Cultura indígena.

• Propostas de atividades

• Conhecer e valorizar a cultura
dos países falante da Língua
Espanhola,
construindo repertório cultural,
com destaque
para os países
fronteiriços.
• Impacto de aspectos culturais
diferentes
na
comunicação.

• Conhecer
e
compreender as
variadas formas
de se manifestar dos falantes
da Língua Espanhola, ou seja,
as diferenças e
semelhanças
entre as culturas.
• Temas sociais.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Elaboração de projetos interdisciplinares
que contemplem manifestações artísticas e
culturais, arte, música, dança e literatura,
envolvendo as disciplinas de Arte, Português, História e Educação Física.
• Associações às tradições indígenas, usando
como exemplos a música, a arte, a culinária.
• Reprodução de vídeos (filmes ou fragmentos
de um filme) que retratem diferentes culturas indígenas (seus costumes, seus vocabulários, suas condições de vida, sua história)
para posterior reflexão em sala de aula.
• Escuta de canções de diversos ritmos e diferentes países falantes de LE.
• Leitura de obras literárias em LE (versões
adaptadas).
• Leitura/escuta de diálogos entre pessoas de
culturas diferentes que falam a LE, considerando determinados fatores, como por exemplo, a variação linguística.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
• Observação e registro do alcance dos
objetivos previamente estabelecidos
no projeto interdisciplinar.
• Monitoramento da participação dos
alunos em todas as etapas do trabalho.
• Registro coletivo da etapa final do projeto.

• Interagir em situações de comunicação (compreensão
e produção oral).

• Uso da LE em situações comunicativas orais significativas,
de maneira autônoma, tais
como:
• Resolução de mal-entendidos
no uso da LE, emissão de opiniões e esclarecimento de informações por meio de paráfrases ou justificativas.
• Exploração do uso de recursos
linguísticos mais complexos
(frases incompletas, hesitações, entre outros), paralinguísticos
• (Gestos, expressões faciais,
entre outros) e expressões coloquiais.
• Solicitação e fornecimento de
informações sobre a existência e a quantidade de algo (na
despensa ou na geladeira de
uma residência, por exemplo)
ou de pessoas (num local público ou privado da cidade),
utilizando a forma verbal e
quantificadores corretos.
• Utilização de recursos e repertórios linguísticos para informar sobre eventos futuros:
planos, previsões, possibilidade e probabilidades sobre a
vida pessoal.
• Descrição de similaridades e
diferenças entre dois ou mais
objetos, pessoas, lugares etc.,
utilizando os graus comparativo e superlativo.
• Produção de enunciados orais,
no presente ou no passado,

• Negociação de
sentidos (emissão de opiniões);

• Uso de recursos
linguísticos
e
paralinguísticos
no intercâmbio
oral;

• Uso de quantificadores afirmativos e negativos;

• Verbos no futuro;

• Adjetivos: comparativo e superlativo;

• Pesquisa na Internet para acessar informações sobre previsões do tempo e de depoimentos de pessoas sobre planos futuros.
• Escuta/Observação de entrevistas, por
exemplo, com artistas famosos, em que eles
contém o que pretendem fazer no futuro ou
falem sobre seu próximo trabalho.
• Reprodução de vídeos e áudios para que o
aluno compreenda a ideia principal de um
texto oral de cunho jornalístico, observando
os recursos linguísticos.
• Utilização de formas verbais do futuro para
descrever planos e expectativas e fazer previsões, fazendo uso do repertório lexical
construído.
• Situações em que os alunos podem entrevistar os colegas ou outras pessoas, pessoalmente ou por meio virtual, e descobrir seus
planos futuros.
• Situações em que os alunos reflitam sobre a
importância da educação financeira no ambiente familiar, o problema do consumismo,
o crescimento do endividamento da população, estabelecendo uma comparação entre
o panorama brasileiro e internacional.
• Emissão de opiniões e informações relacionadas a planos futuros, enfatizando a importância de planejar, poupar e estabelecer
compromissos.
• Utilização das formas comparativa e superlativa de adjetivos para comparar quantidades
e qualidades partindo da realidade da sala
de aula.
• Situações em que os alunos possam fazer
comparações de preços entre produtos semelhantes comercializados em locais diferentes etc.

• Uso do verbo no
presente e no
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Pelo professor:
• Monitoramento dos processos interacionais e colaborativos nas situações de
aprendizagem.
• Observação e registro da produção oral
individual dos alunos para possíveis intervenções.
• Proposição de atividades avaliativas individuais para checar a assimilação
dos conteúdos sistematizados (tempo
verbal e vocabulário), análise dos resultados e planejamento de futuras intervenções.

•

•

•

•

construindo orações dependentes que adicionam mais informações ou mais detalhes a
alguém ou algo mencionado
na oração anterior.
Construção do sentido global
de textos orais, multimodais,
de cunho informativo/jornalístico, relacionando suas partes,
o assunto principal e informações relevantes.
Construção de repertório lexical relativo aos alimentos
(numa despensa ou geladeira,
por exemplo), partes da casa
(sala, quarto, cozinha...) e/ou
à lugares públicos ou privados
na cidade; aos tipos de substantivos (contáveis e incontáveis); planos, previsões e expectativas futuras.
Solicitação e fornecimento de
informações sobre a existência e a quantidade de algo utilizando os interrogativos, o
verbo no presente, os artigos
indefinidos, e os quantificadores; descrever planos, expectativas e previsões utilizando
verbos no tempo futuro e no
presente; realizar comparações de qualidades e quantidades usando as formas comparativas e superlativas de adjetivos; adicionar mais informações, detalhes e/ ou construir período composto utilizando os pronomes relativos.
Tema transversal:

passado na produção de enunciados orais;
• Organização de
textos orais de
cunho informativo/jornalístico.
• Léxico: os alimentos, partes
da casa, a cidade (lugares
públicos ou privados);
• Substantivos
(contáveis e incontáveis);
• Uso dos interrogativos, verbo
no presente, artigos indefinidos
e quantificadores para solicitar
e fornecer informações;
• Fazer previsões
utilizando verbos no futuro e
no presente;
• Uso dos comparativos, superlativos de adjetivos e pronomes
relativos.
• Tema social;
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• Educação financeira.

• Compreender, de
forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos, em
mídias impressas e
digitais, (re) conhecendo elementos
de organização textual e entendendo a
leitura como um
processo não- linear.

• Utilização e análise de estratégias de leitura que permitam a
construção do sentido global
do texto:
• Inferência de informações e
relações que não aparecem de
modo explícito no texto.
• Dedução de palavras desconhecidas dentro de um texto, a
partir do reconhecimento de
prefixos e sufixos e da análise
dessas palavras no contexto.
• Apreciação de textos narrativos em LE (contos, poemas, romances, entre outros, em versão original ou simplificada)
como forma de valorizar o patrimônio cultural do povo que o
produziu.
• Análise crítica/ reflexiva de diferentes perspectivas e opiniões (implícitas e explícitas) sobre um mesmo assunto pertencente a um texto lido.
• Exploração de ambientes virtuais e/ou aplicativos (código QR
para consulta digital,duolingo,
babbel, busuu, hinative, etc.)
para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário em
LE (bibliotecas virtuais dos países falantes do idioma espanhol, com destaque para Bolívia - http://www.bbb.gob.bo e
Peru - https://www.bnp.gob.pe,

• Vocabulário e
Expressões idiomáticas no mercado financeiro;
• Estratégias de
leitura que contribuem para a
compreensão;

• Prefixos e sufixos.

• Textos
artístico/literário.

• Refletir pós-leitura.

• Explorar ambientes virtuais
e/ou aplicativos
para acessar e
usufruir do patrimônio artístico
literário
em
Línga
Espanhola, com destaque para Bolívia e Perú.

• Levantamento, registro e discussão dos conhecimentos prévios dos alunos sobre as características do gênero escolhido: contexto
de produção, regularidades de uso da língua,
marcadores da organização textual, campo
lexicalem língua materna em LE – etc.
• Leitura compartilhada e em duplas de diversos textos pertencentes ao gênero escolhido.
• Observação do título, das legendas, das imagens e inferência sobre o tema geral do
texto;
• Identificação do gênero, a partir da organização textual;
• Identificação das palavras cognatas, números, datas, nomes próprios e palavras conhecidas;
• identificação E análise do contexto de produção do texto (onde foi publicado, por que autor, com que objetivo etc.);
• Levantamento de palavras que os alunos esperam encontrar no texto para que conheçam/ encontrem no texto a correspondente
em LE.
• Situações em que os alunos possam explicitar para os colegas as estratégias que utilizaram para se aproximarem do conteúdo do
texto.
• Situações em que os alunos se posicionem
criticamente frente a um texto:
• Comparação entre autores diferentes do
mesmo gênero;
• Leitura da mesma notícia em veículos e portadores diferentes;
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Pelo professor:
• Observação e registro dos procedimentos compartilhados pelos alunos em relação às estratégias de leitura e comparação dos diversos registros.
• Realização de novas atividades de leitura que possibilitem a observação do
uso de estratégias pelos alunos – autonomamente e com ajuda
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados pelos alunos e do estabelecimento de parcerias produtivas
entre eles.
• Observação e registro do processo colaborativo dos alunos durante as atividades em grupos.
• Proposição de critérios para a análise
do uso da língua na produção de textos
escritos (glossário/ lista) para que os
alunos possam revisá-los.
Pelo grupo:
• Revisão dos textos (glossário/lista) e
identificação dos erros mais frequentemente cometidos pelo grupo, tendo
sempre como orientação os critérios
estabelecidos para a produção dos textos.

• Expressar-se na LE
por meio da escrita,
em formatos diversos e presentes em
diferentes ambientes de circulação,

também biblioteca virtual Cervantes http://www.cervantesvirtual.com).
• Gêneros textuais: Contos, poemas, romances, entre outros,
em versão original ou simplificada.

•

• Uso da LE por meio da produção de textos autênticos, criativos e autônomos, tais como:
• Produção de textos escritos
em formatos de gêneros mais
informais, com o uso de estratégias
de
escrita

• Produção
de
textos escritos,
com mediação
do professor;
• Temas de interesse comum.

• Gêneros
ais

textu-

• Análise de diferentes perspectivas e opiniões sobre o mesmo assunto pertencente a
um texto lido.
• Confecção de um painel que mostre exemplos de palavras que contenham sufixos e
prefixos comuns da LE que ajudem o aluno
na dedução de significado de palavras desconhecidas dentro dos textos lidos.
• Elaboração de um glossário em espanhol, individual ou coletivamente, a partir da consulta ao dicionário durante as leituras e de
glossários presentes nos textos narrativos lidos.
• Propostas que potencializem o interesse dos
alunos pela leitura de textos narrativos em
LE (contos, romances, entre outros), com a
finalidade de conhecer e respeitar a diversidade de culturas.
• Acesso à Internet (bibliotecas virtuais dos países falantes do idioma espanhol, com destaque para Bolívia - http://www.bbb.gob.bo
e/ ou Peru - https://www.bnp.gob.pe / também
biblioteca
virtual
Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com). e visitas a
bibliotecas (sugestão: biblioteca pública
Central, da Floresta, da UFAC, etc.) para pesquisa dos diferentes gêneros textuais e do
patrimônio artístico literário em LE (outra sugestão: utilizar o Código QR para consulta digital, colocando foto/imagem pela sala e os
alunos ao escanear o código terão acesso as
obras literárias).
• Elaboração de glossário (soleado, nublado,
lluvioso, frío, caliente, cálido, etc.) e análise
e reflexão sobre a língua no que se refere ao
uso do tempo futuro.
• Produção de textos escritos, em meio impresso ou digital, sobre previsões do tempo
e projetos futuros (comentários em fóruns,
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Pelo professor:
• Proposição de critérios para a análise
do uso da língua na produção de textos
escritos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens instantâneas, tuitar, reportagens, histórias de

explorando o uso
de repertório linguístico.

(planejamento, produção de
rascunho, revisão e edição final) e temáticas que abordem
projetos futuros (pessoais, da
família, da comunidade em
que vivem, ou do planeta)
• Avaliação da própria produção
escrita e de colegas, baseando-se em critérios Pré-estabelecidos, através da socialização das produções e se possível uma autocrítica de suas
produções.
• Revisão detalhada e reconstrução de um texto antes da
sua publicação final (cortes,
acréscimos, reformulações,
correções, edição e publicação final).
• Gêneros textuais: comentários
em fóruns, relatos pessoais,
mensagens instantâneas, tuitar, reportagens, histórias de
ficção, blogues, entre outros.
• Tema transversal:
• Respeito às diferenças.

• Estratégias de
pós-escrita (finalidade e adequação ao público, conteúdo,
organização, legibilidade).
• Revisão
de
texto, com mediação do professor.
• Reconstrução
de texto.
• Gêneros textuais.

• Temas sociais.

relatos pessoais, mensagens instantâneas,
tuitar, reportagens, histórias de ficção, blogues, entre outros).
• Pesquisa na Internet sobre previsão do
tempo para a semana (em português) – na
cidade, nas cidades vizinhas, ou, até, em várias cidades do mundo (sugestão: Bolívia e
Peru).
• Divisão da turma em grupos (um para cada
dia que se conhece a previsão ou para a cidade escolhida.
• elaboração de cartazes que informem e ilustrem a previsão encontrada

ficção, blogues, entre outros) para que
os alunos possam revisá-los.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da língua em situações semelhantes às situações propostas em
aula.
• Seleção de algumas das atividades
propostas ao longo do período para a
verificação do desempenho dos alunos
para que o professor possa fazer ajustes no processo de ensino e para que
os alunos possam tomar consciência
de sua aprendizagem.

• Exposição dos cartazes na sala de aula ou
nos corredores/murais da escola.
• Produção escrita de textos sobre projetos futuros, (da família, da comunidade, do planeta) – próximas ou distantes, (para que os
alunos utilizem os diferentes tipos de futuro
presentes na LE).
• Revisão da produção escrita de textos familiares ao aluno para que eles consigam reescrevê-los e aprimorá-los, a partir das seguintes intervenções:
• Análise coletiva de um texto único;
• Revisões em duplas;
• Revisão individual com base em discussões
com o grupo.

Pelo grupo:
• Revisão dos textos e identificação dos
erros mais frequentemente cometidos
pelo grupo, tendo como orientação os
critérios estabelecidos para a produção dos textos.

835

9. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Compreender a expansão da LE em
determinados momentos históricos.

• Debate sobre a expansão da
LE pelo mundo, em função do
processo de colonização/ imigração nas Américas, África,
Ásia e Oceania além dos avanços tecnológicos que proporcionam maior proximidade com
as línguas estrangeiras
• Análise da importância da LE
para o desenvolvimento das
ciências (produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia e
da política no cenário mundial.
• Análise de notícias de descobertas científicas (exemplo:
Prêmio Nobel que homenageia anualmente realizações
nas áreas de física, química, fisiologia ou medicina, literatura
e paz) em textos publicados
em espanhol, refletindo sobre
a importância de tais descobertas para a sociedade.
• Discussão sobre a comunicação intercultural por meio da
LE como mecanismo de valorização pessoal e de construção
de identidades no mundo globalizado.
• Tema transversal:

• Rodas de conversa sobre:
• Que línguas os alunos julgam importante estudar no contexto global atual e por quê;
• Se conhecem línguas que foram importantes
em outros momentos históricos no Brasil e
no mundo (e as línguas existentes na Bolívia
e Peru).
• -A importância da LE para o desenvolvimento
das ciências (produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia
e da política no cenário mundial;
• -Se conhecem premiações destinadas a estas descobertas (sugestão: trechos de jornais impresso e/ou vídeos/ documentários
sobre o Prêmio Nobel que homenageia anualmente realizações nas áreas de física, química, fisiologia ou medicina, literatura e
paz).
• Leitura de textos informativos e notícias a
partir dos quais os alunos possam refletir sobre a expansão da LE ao longo da história e
a importância atual de se estudar a LE: situações de leitura compartilhada e em duplas.
• Produção coletiva de uma linha do tempo
e/ou de legendas para mapas desses países
ou de regiões onde a LE se difundiu em que,
pela seleção de informações contidas nos
textos lidos, explicitem-se os momentos históricos e os lugares onde ela se expandiu.
• Elaboração de um projeto interdisciplinar
com as disciplinas de História e Geografia

• Propostas de atividades

• Leituras
para
debates sobre a
expansão
da
Língua
Espanhola
pelo
mundo.
• Leituras
para
análise da importância
da
Língua
Espanhola para as diversas áreas.
• Leituras de notícias variadas sobre temas atuais em textos
publicados em
espanhol.

• Produção oral
sobre a comunicação intercultural por meio
da Língua Espanhola,
valorizando
as
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
• Observação e registro do processo colaborativo dos alunos durante as atividades em grupos.
• Observação e registro dos procedimentos socializados pelos alunos em relação às discussões e leituras realizadas.
• Observação e registro do alcance dos
objetivos previamente estabelecidos
no projeto interdisciplinar.
• Monitoramento da participação dos
alunos em todas as etapas do trabalho.
• Registro coletivo da etapa final do projeto.

• Respeito às diferenças.
• Cultura indígena.

• Interagir em situações de comunicação (compreensão
e produção oral), de
cunho argumentativo.

• Uso da LE em situações comunicativas orais, tais como:
• Produção de enunciados
orais, no presente, passado ou
futuro, construindo orações
dependentes que falam de situações reais ou prováveis de
acontecerem no futuro ou de
situações improváveis, hipotéticas no presente ou no futuro,
após uma ação da oração anterior.
• Indicação de probabilidade,
recomendação, necessidade e
obrigação.
• Uso da LE em ambientes virtuais para pesquisar assuntos
diversos (questões: ambientais, políticas, econômicas, sociais, etc.)
• Uso da LE para expor pontos
de vista, argumentos e contraargumentos, considerando o
contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia
da comunicação.
• Seleção da ideia central de um
texto oral por meio de tomada
de notas preferencialmente
em LE.
• Seleção da ideia central de um
texto oral por meio de tomada

identidades no
mundo globalizado;
• Temas sociais.
• Produção
de
enunciados
orais;
• Orações condicionais.

•
•
•
•
•
•
•

• Perífrasis
de
obrigação: hay
que/ tiene que/
debe + infinitivo.
• Pesquisas
de
assuntos diversos em ambientes virtuais;
• Funções e uso
da LE: persuasão.

• Funções e uso
da LE: persuasão.

•

•
•

•

sobre o processo de colonização/imigração
e as consequências à construção de identidades no mundo globalizado.
Apresentação oral (em LP) das produções escritas a outros alunos (de anos anteriores,
por exemplo).
Levantamento de hipóteses sobre atividades
futuras para descobrir como os colegas agirão em determinadas situações.
Exemplo:
Se você ganhar na loteria, o que você fará?
Se for viajar para algum país, qual será?
Situações em que os alunos possam pedir
ou dar conselhos a um amigo que está enfrentando um problema/dificuldade.
Situações em que os alunos se posicionem
criticamente frente a assuntos polêmicos:
sobre alguma questão ambiental, políticas,
econômicas ou sociais relevante, por exemplo.
Pesquisa em ambientes virtuais (sugestão:
colocar foto/cartaz com o código QR pela
sala, e o aluno ao escanear terá acesso às
informações/textos) para acessar textos informativos e argumentativos sobre assuntos
ambientais.
Leitura de textos informativos e opinativos
sobre o tema.
A partir da leitura, alunos expressam suas
opiniões, especialmente com sugestões,
obrigações e possibilidades que vejam sobre
o tema;
Elaboração de gráficos e tabelas, entre outros, com os resultados das pesquisas realizadas, propondo soluções para os problemas ambientais levantados.

• Registro
de
ideias-chave
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Pelo professor:
• Monitoramento dos processos interacionais e colaborativos nas situações de
aprendizagem.
• Observação da produção oral de textos
dos colegas de classe.
• Observação e registro da produção oral
individual dos alunos para possíveis intervenções para análise dos critérios
de pronúncia, fonologia e outros aspectos da produção oral.
• Proposição de novas situações em que
os alunos tenham de utilizar as regularidades linguísticas aprendidas.
• Proposição de atividades avaliativas individuais para checar a assimilação
dos conteúdos sistematizados, análise
dos resultados e planejamento de futuras intervenções.

de notas preferencialmente
em LE.
• Análise crítica de posicionamentos defendidos e refutados em textos orais argumentativos, sobre temas de interesse social e coletivo.
• Exposição de resultados de
pesquisa ou estudo com o
apoio de recursos, tais como
notas, gráficos, tabelas, entre
outros, adequando as estratégias de construção do texto
oral aos objetivos de comunicação e ao contexto.
• Utilização das formas verbais
em orações condicionais para
falar de situações prováveis
de acontecerem no futuro ou
de situações improváveis no
presente ou no futuro e os verbos para indicar probabilidade, recomendação, necessidade e obrigação.
• Trabalho lexical com as localidades de uma cidade, onde
por meio da prática os discentes sejam capazes de “casar”
o pedir e dar instruções de localização, juntamente com o
uso do modo imperativo (afirmativo e negativo), bem como
léxico relacionado aos nomes
dados a lugares públicos.
• Tema transversal:
• Respeito às diferenças.

dos textos orais
trabalhados (em
espanhol);
• Compreensão
de textos orais,
multimodais, de
cunho argumentativo.
• Produção de notas, gráficos, tabelas, entre outros, como apoio
na
exposição
dos resultados
ou estudo;
• Orações condicionais;
• Pretérito imperfeito do subjuntivo;
• Condicional simples;
• Pretérito imperfeito do indicativo
• Uso do léxico:
Localizar-se na
cidade e nomes
de lugares públicos.
• Uso do imperativo (negativo e
afirmativo).
• Temas sociais.
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• Compreender, de
forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos (mídia impressa ou digital).

• Utilização e análise de estratégias de leitura que permitam
compreender o sentido implícito dos elementos linguísticos
e não linguísticos:
• Identificação dos recursos
usados para persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de
cores e imagens, tamanho de
letras), utilizados em textos
publicitários e de propagandas diversas, como elementos
de convencimento;
• identificação dos recursos de
argumentação, distinguindo
fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística e identificando argumentos principais e as evidências/exemplos que os sustentam.
• Exploração de ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e
a validade das informações
veiculadas.

• Posicionamento crítico diante
do texto lido.
• Partilha da leitura de textos
autorais (escritos pelo grupo),
valorizando diferentes pontos
de vista, em um ambiente
ético e respeitoso.

• Estratégias
leitura.
• Recursos
persuasão;

de
de

• Recursos de argumentação;

• Pesquisa
dos
variados textos
presente
nos
ambientes virtuais. (interpretação / compreensão/ e a qualidade/validade
das
informações).
• Análise crítica
sobre os textos
trabalhados.
• Produção textual e compartilhamentos destes textos pelo
grupo.

• Pesquisa na internet para acessar textos argumentativos, artigos de opinião, que tratem
dos diferentes tipos de violência (física, verbal, psicológica) para, posteriormente, os
alunos posicionarem-se criticamente a respeito do tema.
• Situações em que os alunos identifiquem diferentes formas de violência a partir de situações próximas ao seu universo para que
eles levantem formas de combate à violência.
• Levantamento e registro do conhecimento
prévio dos alunos sobre as características do
gênero escolhido: contexto de produção do
texto, regularidades de uso da língua, marcadores da organização textual, campo lexical
– em língua materna e em LE – etc.
• Leitura compartilhada e em duplas de diversos textos pertencentes ao gênero escolhido:
• Observação do título, das legendas, das imagens e inferência sobre o tema geral do
texto;
• Identificação do gênero, a partir da organização textual;
• Identificação das palavras cognatas, números, datas, nomes próprios e palavras conhecidas;
• identificação E análise do contexto de produção do texto (onde foi publicado, por que autor, com que objetivo etc.);
• Levantamento de palavras que os alunos esperam encontrar no texto para que conheçam/encontrem no texto a correspondente
em LE.
• Compreensão do sentido implícito dos elementos linguísticos e não linguísticos para
persuasão (jogo de palavras, uso de cores e
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Pelo professor:
• Observação e registro dos procedimentos dos alunos em relação às estratégias de leitura e comparação dos diversos registros.
• Realização de atividades pontuais de
leitura que possibilitem a observação
do uso de estratégias pelos alunos –
autonomamente e com ajuda.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da língua em situações
muito semelhantes às situações propostas em aula;
Pelo grupo:
• Revisão dos textos e observação dos
trabalhos dos colegas e elaboração de
comentários que possam ajudá-los a
revisar suas produções.
• Realização de novas atividades de leitura que possibilitem a observação do
uso de estratégias pelos alunos – autonomamente (provas) e com ajuda (outras atividades).
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados pelos alunos e do estabelecimento de parcerias produtivas
entre eles.

• Gêneros textuais: textos publicitários e de propaganda; textos argumentativos da esfera
jornalística (crônica e coluna
de opinião).
• Tema transversal:
• Violência

• Gêneros textuais.
• Temas sociais.

•

•
•
•
•

•

• Expressar-se na LE
por meio da escrita,
em formatos diversos e presentes em
diferentes ambientes de circulação,
de forma ética, crítica e responsável.

• Uso da LE por meio da produção de textos autênticos e autônomos:
• Produção escrita de textos de
natureza crítica sobre assuntos relevantes para a comunidade local em especial comunidade onde vivem os alunos e
a própria escola.
• Proposição de potenciais argumentos para expor e defender
ponto de vista em texto escrito, refletindo sobre o tema
proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos
para sustentar os argumentos,
organizando-os em sequência
lógica.

• Produção
de
texto escrito: temas sociais

•

•

• Escrita: construção da argumentação.

•
•

•

imagens, tamanho de letras) e argumentação (distinção entre fatos e opiniões).
Pesquisa de textos argumentativos da esfera
jornalística, identificando os argumentos
principais, a fonte de onde foram extraídos o
argumento e as evidências.
Situações em que os alunos posicionem-se
criticamente frente a um texto:
Comparação entre autores diferentes do
mesmo gênero;
Leitura da mesma notícia em veículos e portadores diferentes.
Rodas de conversa sobre a função social do
texto publicitário (para que ele serve, quem
é o público-alvo, qual a função de um slogan
etc.).
Situações em que os alunos discutam as intenções dos textos de propaganda, analisando diferentes produtos de uma mesma
categoria, comparando anúncios para diferentes públicos-alvo etc.
Produção de texto escrito sobre problemas
da vida cotidiana, da comunidade local, a
partir de pesquisa de dados, evidências e
exemplos que sustentem seus argumentos.
Produção escrita de texto de natureza crítica
direcionada às autoridades locais e publicada em diferentes mídias, impressas ou digitais (carta abierta, blogues, redes sociais).
Produção de texto publicitário curto (anúncio, propaganda de TV, por exemplo) para o
produto cujo slogan foi elaborado.
Produção de um slogan para um produto –
os alunos podem criar um produto ou escrever um novo slogan para um produto já existente.
Produção de texto escrito em ambientes digitais (redes sociais, e-mails, mensagens de
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Pelo professor
• Proposição de critérios para a análise
do uso da língua na produção de textos
escritos para que os alunos possam revisá-los.
• Acompanhamento do desempenho
dos alunos nas pesquisas e sua produção escrita.
Pelo grupo:
• Revisão dos textos (texto publicitário /
memória) e identificação dos erros
mais frequentemente cometidos pelo
grupo, tendo como orientação os critérios estabelecidos para a produção dos
textos.
• Proposta de produção de textos escritos a partir da leitura de outros textos,

• Uso de conectivos como parte
da argumentação e organização lógica de um texto.
• Utilização de recursos verbais
e não verbais para construção
da persuasão em textos da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão).

• Utilização dos
conectivos.

• Reconhecimento de novos gêneros digitais e novas formas
de escrita (abreviação de palavras com combinação de letras e números, pictogramas,
símbolos gráficos dentre outros) na constituição das mensagens.

• Gêneros digitais
(suas variações,
interpretações,
etc.).

• Análise de memes em espanhol e como estes podem (ou
não) ser interpretados como
“novos gêneros”, bem como
suas formações e uso de palavras e abreviações.
• Construção de argumentação
e intencionalidade discursiva,
utilizando conectores indicadores de adição, condição,
oposição, contraste, conclusão e síntese.
• Gêneros digitais: blogues, sites, redes sociais, infográficos,
fóruns de discussão online, fotorreportagens, campanhas
publicitárias, memes, entre
outros.
• Tema transversal:
• Respeito às diferenças.

• Gênero digital:
memes (produção e interpretação).

texto etc.), utilizando novas formas de escrita nas constituições das mensagens
(emojis, abreviações, internetês etc.).

• Escrita: construção de persuasão.

• Trabalhar
as
etapas na produção textual
(Discursivo).
• Gêneros
tais.

digi-

• Temas sociais.
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a fim de verificar a compreensão leitora. Exemplo: a partir da leitura de notícias, produzir manchetes, títulos; a
partir da leitura de uma entrevista, produzir a apresentação do entrevistado
etc.
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1. REFLEXÕES SOBRE A GEOGRAFIA
As reflexões aqui contidas sobre o ensino de Geografia estão em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é o documento de
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que
preceitua o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2017).
Deste modo, o trabalho de reescrita das Orientações Curriculares do Estado do Acre foi realizado com a participação de professores e assessores
pedagógicos das Secretarias de Educação municipal e estadual, com a realização de vários encontros de estudos para elaboração de capacidades e habilidades exigidas pela BNCC, que não estavam contempladas na Orientação Curricular em vigência.
Neste sentido, vale ressaltar que, nos últimos tempos, no campo educacional, muitos educadores têm se envolvido no debate sobre a importância
dos saberes das diferentes ciências na educação escolar. E, de modo especifico, no campo da geografia, algumas questões estão postas: como introduzir e
dar sequência aos conteúdos, e como propiciar aos alunos desafios interessantes e, ao mesmo tempo, fundamentais para aprenderem o que essa área de
conhecimento favorece? Quais saberes são essenciais para interpretar os modos de viver, agir, sentir, produzir e trabalhar?
Alguns autores afirmam que é a visão de mundo que permite a coerência entre as ideias, ou ainda, entre aquilo que concebemos sobre o mundo e
que reflete sua importância para o entendimento de nós mesmos, como parte dele. Estudando geografia podemos compreender não apenas nossa posição
geográfica, mas também, de algum modo, nossa atuação no mundo.
Oliveira (1998) acredita que existe um renovado interesse pelo estudo da geografia na atualidade, em virtude do processo de aceleração da globalização contemporânea. Os estudos geográficos ganham destaque, uma vez que a geografia é uma disciplina que possibilita o acompanhamento das transformações recentes do mundo, de forma integrada. Outros autores enfatizam que, neste período marcado pela técnica, ciência e informação, é fundamental
aprender geografia para compreender nosso lugar no mundo em que vivemos. Qualquer que seja o ponto de vista, eles convergem para um entendimento de
que a área curricular de Geografia deve proporcionar ao aluno a possibilidade de compreender seu presente e pensar o futuro com responsabilidade e
compromisso, ou ainda preocupar-se com o futuro, através da insatisfação com o presente, tal como está dado.
Portanto, a Geografia, como área curricular, deve abordar o espaço no contexto da sociedade que o constrói, a partir de relações com a natureza e de
relações entre os diferentes grupos sociais que o compõem – não é possível, segundo Callai (1999), dissociar os problemas do espaço dos problemas humanos e, portanto, das sociedades.
Sendo o modo de vida uma dimensão essencial na produção do espaço geográfico, é preciso problematizá-lo na escola – o modo de viver, sentir,
trabalhar e produzir transformam a natureza.
Nessa perspectiva, busca-se possibilitar condições e formar alunos que aprendam a pensar sobre o espaço, a partir da comparação de relações e
interações, semelhanças e diferenças, da análise das relações parte-todo e das contradições que marcam o uso social que fazemos dos processos da natureza. Essa compreensão favorece a formação do pensamento crítico e analítico, estimulando o raciocínio, a partir de diferentes referenciais ligados ao campo
da geografia e outras áreas do conhecimento.
Quando adentram à escola, os alunos trazem consigo representações do mundo que farão parte do seu olhar sobre os novos conteúdos e situações
vividas na escola. O mundo vivido, evidentemente, é maior e mais diverso e complexo do que aquele que se pode ‘recortar’ para análise no ambiente escolar.
As situações que todos vivem no cotidiano são experiências de interação com o espaço, que permitem ampliar as referências pessoais, em relação ao mundo
vivido, e reconhecer, de algum modo, a sua complexidade – as atividades escolares podem contribuir nesse sentido, à medida que acrescentam novas
possibilidades de olhar e compreender isso tudo.
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Assim, é fundamental garantir oportunidades de acesso à infinidade de informação disponível no mundo atual, utilizar tecnologias de leitura espacial,
para visualizar, questionar e interpretar as imagens do mundo próximo e distante, lidar com recursos que permitam aproximações e visões do mundo distante,
semelhante e, ao mesmo tempo, diferente.
E, ao professor de geografia, diante das mudanças que vêm almejando as políticas educacionais, cabe a atitude e o compromisso na promoção de
cidadãos conscientes e responsáveis pelo espaço social e físico em que vivem. Então, o professor não deve ser alguém que apenas domina os métodos e as
técnicas de construção de conhecimento, mas que seja um constante pesquisador e estudioso de saberes e conhecimentos atuais que possibilitem a socialização e mediações dos conhecimentos, no campo da geografia, aos alunos, nos estabelecimentos de ensino. Ou seja, o professor deve propiciar a leitura e
a compreensão do espaço geográfico como uma construção histórico social, fruto das relações estabelecidas entre sociedade e natureza (PONYUSCHKA,
2007).

2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
Segundo a BNCC, o desenvolvimento do letramento científico, proposição de uma educação de cunho científico para todo ensino fundamental, deve
ser o cerne e envolver a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), e também de transformá-lo com base nos aportes
teóricos e processuais das ciências.
Assim, a geografia é uma das ciências que, historicamente, procura interpretar o mundo, a partir do estudo das interações entre o processo histórico
que regula a formação das sociedades humanas e os padrões e processos da natureza. Através de suas linguagens (escrita e imagética), o estudo da geografia
nos permite construir interpretações da organização, produção e reprodução do espaço. Por isso, dizemos que aprender geografia é desenvolver a capacidade
de raciocinar espacialmente, nas diferentes escalas em que o mundo se apresenta. Para atingir essa finalidade maior do conhecimento do mundo, é preciso
apropriar-se dessas linguagens que darão sustentação à ‘leitura’, interpretação e representação da realidade em sua espacialidade.
Vivemos múltiplos espaços criados, concebidos, impostos, re-criados, inventados. Espaços produtos das influências mútuas do tempo e das transformações acumuladas que resultam do modo de produzir, informar, sentir o mundo que vivemos. Todos vivemos territórios dimensionados e interpretados à luz
do contexto cultural, econômico e ambiental. Somos produto de múltiplas interações.
Compreender os fatos requer a construção de um repertório que permita ver o que não está explícito nas múltiplas imagens de um lugar. Na perspectiva
da observação e questionamento da complexidade do mundo, somos intérpretes do espaço. A construção do repertório para ler os fatos e articular elementos
próximos e distantes do espaço vivido, requer um trabalho escolar passo a passo, capaz de favorecer que crianças e jovens ‘leiam’ a trama complexa de
analogias, de valores, de representações e de identidades que figuram neste espaço, deste modo, o letramento científico envolve não apenas o conhecimento
sobre a ciência e a tecnologia, mas, especialmente, sua inter-relação com a sociedade.
Vale ressaltar que as competências específicas do componente geografia possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os
componentes curriculares e, também, a articulação vertical, ou seja, a progressão no Ensino Fundamental e a continuidade das experiências dos alunos,
considerando suas especificidades (BNCC, 2017).
Para tanto, é importante afirmar que essas competências específicas terão desdobramentos em unidades temáticas, e estudos da Geografia que
permitem conexões com outras áreas de ensino, possibilitando integrações e interdisciplinaridade. Estudar os lugares, territórios, paisagens e regiões pressupõe lançar mão de uma ampla base de conhecimentos que não se restringem àqueles produzidos apenas pela geografia. Muitas são as interfaces com
outras áreas curriculares, cada qual com suas formas e seus métodos próprios de ‘recortar’ a realidade estudada.
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O estudo da natureza, em Geografia, envolve uma análise de processos que também é feita em Ciências Naturais, por exemplo. No entanto, a geografia
traz métodos específicos de estudo quando considera as dimensões escalares, a integração dos fenômenos e a sua representação cartográfica. Um exemplo
de conexão e, ao mesmo tempo, de singularidade é que é possível estudar aspectos do tempo meteorológico, o que ocorre tanto em Ciências Naturais quanto
em Geografia – nesse caso, essa noção se associa ao entendimento das escalas de clima que podem ser locais, regionais, globais. Os alunos podem aprender
a ler e produzir mapas, tabelas e gráficos sobre fenômenos climáticos, ao estudar os comportamentos da atmosfera, e aprender a relacionar as interferências
humanas nos processos do clima e do tempo meteorológico no nível da superfície terrestre, por exemplo, ao estudar o fenômeno das ilhas de calor.
As conexões de Geografia com História são ainda mais evidentes, pois as temporalidades também são objetos de estudo da geografia, que busca
interpretar o tempo histórico empírico, nas paisagens. Ou ainda, ao associar o ensino da observação do tempo, como na probabilidade de chuva, fenômeno
da meteorologia, podemos perceber possibilidades para a leitura dos números, percentagem e probabilidades (conhecimentos da matemática). Em suma,
todas as atividades do ensino de geografia, na medida do possível, devem ser integradas com as demais áreas do conhecimento, permitindo assim um ensino
mais significativo e relevante.

3. PARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
O presente documento norteador deve apresentar, além de conhecimentos articulados com as competências gerais e especificas do componente
curricular, conhecimentos que abordem a parte singular ou a chamada parte diversificada, que englobe temáticas necessárias, respeitando características
regionais e locais da sociedade Acreana.
No caso do ensino da Geografia, é importante salientar a abordagem geográfica e política do Acre, a materialização das lutas e disputas no espaço
geográfico, configurando o espaço sócioeconômico na formação cartográfica no que hoje temos como nosso espaço territorial, mostrando que nenhum estado
tem uma formação igual; mas surge de diferentes modos e condições. Assim, é importante abordar os embates colônias, as relações de fronteiras, os tratados
políticos e as questões relacionadas à expansão territorial.
Também, de igual modo, no sentido de relevância, é importante trazer o conhecimento do ciclo da borracha, a vinda dos nordestinos e o processo
migratório como um todo, a agricultura, a hidrografia, e a biodiversidade do estado do Acre. E não menos fundamental, o estudo do povo indígena na região
acreana e suas contribuições para formação e cultura do povo acreano.
Nesse sentido, a Geografia, na sua parte diversificada, está relacionada à necessidade de se conhecer o espaço geográfico acreano. Este pode ser
entendido como o espaço produzido pelo homem e que está em constante transformação, ao longo do tempo. Podemos dizer, então, que o espaço geográfico
possui um caráter histórico-político e, por isso, é importante seu estudo para compreensão das características da ação humana sobre o meio em que vive.
Sendo, portanto, campo de estudo desta parte toda a dinâmica da natureza e social da Terra.
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4. ORIENTAÇÕES DE APLICABILIDADE DO COMPONENTE GEOGRAFIA
4.1 Anos iniciais
Nos primeiros anos, a aproximação com as paisagens e os lugares contribui para as primeiras leituras espaciais das crianças, pois a vida humana está
impressa no espaço. Desse modo, alargar as possibilidades de compreensão do mundo é bem mais do que ensinar os primeiros passos da cartografia. A área
de Geografia tem como objeto básico o estudo das paisagens humanizadas ao longo da história, cujas características são produto da atividade transformadora
das sociedades. Portanto, o modo de vida é uma dimensão essencial na produção do espaço geográfico. São os modos de viver, trabalhar e produzir que
interagem e transformam a natureza.
Desse ponto de vista, destaca-se o estudo das relações entre o processo histórico da formação das sociedades humanas e o funcionamento da
natureza, que podem ser identificados em aspectos observáveis, no cotidiano. A perspectiva é que as crianças desenvolvam noções sobre a espacialidade,
ou seja, que aprendam a pensar sobre o espaço, a partir das semelhanças e diferenças, da relação ‘parte e todo’ e das contradições que marcam o uso social
que é feito dos processos da natureza. Assim se criam as condições para que desenvolvam, desde pequenas e, progressivamente, um pensamento crítico e
analítico, um raciocínio apoiado em diferentes referenciais, ligados ao campo da geografia e de outras áreas do conhecimento.
As crianças, quando vêm para a escola, trazem consigo representações do mundo que farão parte do seu olhar sobre o que aprenderão. O mundo
vivido é maior, mais diverso e complexo do que aquele que se pode ‘recortar’ para análise no ambiente escolar. Ao caminhar, correr, brincar, contestar, a
criança está vivendo o espaço, ampliando seu mundo e reconhecendo sua complexidade. As atividades que vier a realizar na escola acrescentarão novas
possibilidades de ler, ver, escrever e compreender o vivido.
Tomando-se como referência a finalidade da geografia nos anos iniciais, bem como o conjunto de orientações pedagógicas, destacamos os direitos
de aprendizagens que precisam ser desenvolvidos nos alunos com o estudo da geografia, ao longo de cada ano.

1º ANO
• Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio, em diferentes espaços (sala de aula, escola etc.).
• Perceber-se no espaço e identificar sua posição em relação aos objetos do entorno, identificando o que está à sua frente ou atrás, perto ou
longe, assim como noções de lateralidade.
• Identificar objetos presentes no cotidiano em relação a tamanho, forma e cor, o que permite o desenvolvimento da noção de proporção e
de legenda.
• Observar, identificar e localizar pontos de referência (praça, padaria, parque, escola, casa) para reconhecer as diferentes distâncias entre
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os lugares.
• Reconhecer as características e os usos dos espaços públicos urbanos e rurais – festas, manifestações populares, parques, áreas
protegidas, praças, dentre outros.
• Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares.
• Descrever e comparar atividades de trabalho e diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários),
considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção.
• Reconhecer as mudanças que ocorrem no tempo meteorológico durante o dia e à noite, descrevendo, em textos informativos, as
características e mudanças que ocorreram nas nuvens (se choveu, se ficou nublado etc.), as alterações na temperatura, umidade, ventos,
associando à mudança de vestuário e hábitos alimentares.

2º ANO
• Conhecer e identificar as diferenças e as semelhanças nas paisagens dos lugares de vivência, expressando suas características visíveis
oralmente ou por desenhos e reconhecendo alguns referenciais espaciais na escola, no trajeto ‘moradia-escola’ e outros do seu cotidiano.
• Ler imagens, identificando a presença da natureza e das ações humanas em seu cotidiano.
• Comparar costumes e tradições de diferentes populações e reconhecer os vínculos afetivos construídos nos espaços de vivência, tais como
a escola, a rua, o lugar de moradia, a cidade, entre outros, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
• Identificar e utilizar o desenho para produzir representações gráficas dos componentes das paisagens do cotidiano, utilizando recursos
gráficos sim-ples para construção de croquis.
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• Identificar marcadores espaciais, utilizando posições geográficas, tais como os endereços de casa, locais que conhece ou frequenta,
reconhecendo os deslocamentos cotidianos (escola, casa, rua, lugar onde mora).
• Representar os locais de vivência, utilizando-se do desenho de croqui, observar e desenhar objetos em diferentes posições (verticais – de
cima para baixo –, laterais, frontais) e desenvolvendo procedimentos para ler e compreender mapas e outras representações espaciais
comuns em seu cotidiano: mapa de ruas, mapa de rios, guias turísticos, plantas de casa ou ruas.
• Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a
vida e para o ambiente e seu uso responsável.
• Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas, em diferentes lugares.
• Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário escolar, comercial, sono etc.), utilizando, com ajuda do professor,
informações obtidas em diferentes fontes, organizando registros escritos de dados coletados, através da pesquisa e de entrevistas,
construindo procedimentos relacionados ao tratamento e à obtenção de informações (entrevistas, trabalho de campo, análise de vídeos e
fotografias, leitura de textos, mapas, tabelas e gráficos, por exemplo).
• Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais,
utilizando produção de textos escritos, ilustrações e exposições orais, com ajuda do professor.

3º ANO
• Reconhecer e descrever grupos sociais e seus vínculos (afetivos, familiares e sociais) com o lugar e a paisagem em sua comunidade.
• Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais, em distintos lugares.
• Perceber a natureza, a partir das ações do cotidiano, demonstrando atitudes de conservação, como a atuação na rede da reciclagem de
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materiais, cui-dados com o desperdício de água e energia, consumo em geral e outras ações de conservação ambiental.
• Compreender que a natureza do espaço, enquanto território e lugar, é dotada de uma historicidade, onde o trabalho social tem uma grande
importância para a compreensão da dinâmica de suas interações e transformações das paisagens naturais e antrópicas, nos seus lugares
de vivência.
• Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de
plantas etc.), reconhecer as trocas que ocorrem no espaço vivido, seja no comércio, no abastecimento de água, relacionando alguns
aspectos com serviços públicos, e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos.
• Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico natural, utilizando diferentes formas de registro:
escrito, imagem e desenhos; identificando componentes da natureza e da sociedade na paisagem e percebendo que a natureza participa
de todas as nossas atividades produtivas, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas.
• Ler, com ajuda do professor, fontes textuais e/ou com imagem, que tratam da previsão do tempo meteorológico (dados de termômetros,
pluviômetros, ventos e tabelas pictóricas, publicadas em jornal ou divulgadas pela TV e Internet).
• Utilizar o conhecimento sobre o tempo para elaborar um registro de observações realizadas sobre o céu e a temperatura diária, em sua
localidade e participar de discussões sobre a importância do tempo meteorológico no cotidiano, utilizando-se de repertório oral adequado.
• Ler, identificar, interpretar e produzir mapas simples, com ajuda do professor, sabendo fazer uso de legendas, mapas e imagens
bidimencionais e tridimencionais, como fonte de informações sobre assuntos geográficos, tais como o clima, as comunidades e os
ambientes em sua cidade e no Brasil, observando e comparando mapas com fotografias dos lugares.
• Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes
lugares, comunicando as conclusões dos estudos realizados por meio da produção de textos escritos, ilustrações e exposições orais, com
apoio do professor.
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4º ANO
• Descrever processos migratórios e selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da comunidade, elementos
de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que
é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira, percebendo que a sociedade e a
natureza possuem princípios e leis próprias e que o espaço geográfico resulta das interações entre elas.
• Reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem para trabalhar, em diferentes escalas espaciais, as representações
locais e globais do espaço geográfico.
• Realizar leitura e comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e
semelhanças, utilizar algumas formas de representação e reconhecer na cartografia um elemento identificador do método geográfico.
• Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação social na gestão do Município, incluindo a
Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais.
• Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e
sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência.
• Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de
quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios.
• Distinguir, nas grandes unidades de paisagens, os diferentes graus de humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras,
sejam elas naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens naturais, as sociopolíticas (como dos Estados Nacionais) e urbanorural.
• Reconhecer, na paisagem local e no lugar onde vivem, as diferentes manifestações da natureza.
• Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de
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ideias e de pessoas.
• Reconhecer semelhanças e diferenças do trabalho do campo e da cidade, nos modos que distintos grupos sociais que se apropriam da
natureza e a transformam, identificando suas determinações nas relações de trabalho, nos hábitos cotidianos, nas formas de se expressar
e no lazer.
• Identificar, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, orientação e distância, de modo a deslocar-se com autonomia e
representar os lugares onde vive e se relaciona.

5º ANO
• Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições
de infraestrutura.
• Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos, em diferentes territórios.
• Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas dinâmicas e interações.
• Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comunicação para compreender que as melhorias nas condições de
vida, os di-reitos políticos, os avanços técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são conquistas decorrentes de conflitos e
acordos, que ainda não são usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, desenvolver atitudes propositivas em
favor dessas conquistas.
• Reconhecer e identificar as formas e funções das cidades, analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu
crescimento e as interações entre a cidade e o campo e o campo e entre cidades na rede urbana.
• Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e um elemento
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de fortalecimento da democracia.
• Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos
serviços.
• Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos
serviços.
• Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações, desenvolvendo
o espírito de pesquisa, fundamentado na ideia de que, para compreender o tema estudado, é importante recorrer aos vários recursos
(textos, mapas, gráficos, tabelas, fotografias, imagens de satélite) que possam oferecer informações, com ajuda para fazer sua própria
leitura.
• Reconhecer o significado da cartografia como uma forma de linguagem que dá identidade à geografia, mostrando que a mesma se
apresenta como uma forma de leitura e de registro da espacialidade dos fatos do seu cotidiano e do mundo.
• Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida
(em áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses órgãos que afetam
a comunidade em que vive.
• Identificar os cuidados necessários para utilização da água, na agricultura e na geração de energia, e reconhecer a importância de uma
atitude res-ponsável de cuidado com o meio em que vive, evitando o desperdício e percebendo os cuidados que se deve ter na preservação
e na conservação da natureza.

Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixos domésticos e da escola, indústrias poluentes,
destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.

4.2. Anos finais
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Para a fase dos anos finais, pretende-se garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens dos anos iniciais, em níveis crescentes de complexidade da compreensão conceitual, a respeito da produção do espaço (BNCC, 2017). Para tanto, é preciso que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre
o espaço local, nacional e mundial, bem como as suas interações e inter-relações, despertando para a construção de conhecimentos da natureza, territoriais,
identidade, globalização e cidadania. Possibilitando condições para a análise em diferentes escalas, esperando que os alunos demonstrem capacidade não
apenas de visualização e observação, mas que compreendam espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos técnicos e o ordenamento do território em
estudo.
A ampliação do acesso aos conhecimentos, voltados para as questões sociais, em diferentes escalas, bem como os fenômenos naturais e os problemas ambientais, este último em decorrência da ação humana, possibilita que o aluno desenvolva a percepção de ser um agente modificador do meio em que
vive e construtor das relações sociais existentes. As práticas pedagógicas adotadas em sala de aula devem possibilitar a formação de um cidadão crítico e
auxiliar na construção de valores sociais que contemplem a diversidade sociocultural.
Uma importante ferramenta para alcançar esta progressão da aprendizagem do saber geográfico é o planejamento de atividades que despertem no
aluno o desejo de estar inteirado com as informações que circulam à sua volta de forma tão rápida e intensa, e na sistematização destas informações. Para,
com isto, criar um ambiente de investigação, análise e trabalho individual e/ ou coletivo.
Dessa forma, o estudo da geografia deve possibilitar o desenvolvimento integral do aluno. E é articulando este saber geográfico com as competências
apresentadas na BNCC que os estudantes encontrarão sentido e lógica nos conteúdos com os quais já estavam habituados a relacionar-se. Nesta perspectiva,
os conteúdos geográficos não devem ser aprendidos de forma descontextualizada, mas entendidos como parte de um processo. Assim sendo, precisamos
garantir os direitos de aprendizagens dos alunos em cada ano de escolaridade.

6º ANO
• Comparar modificações da paisagem e compreender a importância dos fenômenos geográficos e suas representações na vida cotidiana.
• Reconhecer e analisar o lugar de vivência como pertencimento e identidade espacial com a paisagem.
• Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano, a partir do desenvolvimento da agropecuária e do
processo de industrialização.
• Explicar as mudanças na interação humana com a natureza, a partir do surgimento das cidades.
• Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos, e
utilizar sistemas de orientações simples para localizar-se e deslocar-se, nos diferentes espaços onde vive.
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• Compreender a noção de proporcionalidade/escala para a elaboração de mapas e croquis.
• Utilizar mapas, maquetes, gráficos, tabelas e demais instrumentos de representação, resultantes de diferentes tecnologias, ampliando as
possibilidades de leitura dessas fontes de informação geográfica.
• Compreender o fenômeno dos fusos horários e sua importância no mundo contemporâneo.
• 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.
• 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.
• Compreender que há relação entre sociedade e natureza e que a organização do espaço em diferentes contextos histórico-geográficos é
produto dessa relação.
• Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações
nos ambientes urbanos.
• Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática (ilha de calor etc.).

7º ANO
• Compreender o conceito de fronteira e suas diversas aplicabilidades: política, agrícola e ambiental e avaliar, por meio de exemplos extraídos
dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil.
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• Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, considerando a diversidade
étnico-cultural e reconhecer as regiões, suas produções e riquezas, para entender seu valor no mundo político e ambiental.
• Identificar o patrimônio sociocultural local, regional e nacional e reconhecer o direito dos povos como um elemento de fortalecimento da
sociedade democrática.
• Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo.
• Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na
distribuição de riquezas, em diferentes lugares e identificar propostas que visem a melhoria de vida no campo ou na cidade.
• Conhecer as diversas tecnologias e estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as
transformações socioeconômicas do território brasileiro.
• Reconhecer a relação entre êxodo rural, condições de vida e trabalho dos trabalhadores do campo e problemas urbanos (como violência,
falta de habitação, precariedade dos serviços de saúde e transporte etc) agravados em consequência da intensa migração do campo para
as cidades.
• Reconhecer os domínios morfoclimáticos e características físico-territoriais do Brasil.
• Utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos.
• Reconhecer a riqueza e fragilidades da Amazônia, a partir do estudo em diversas fontes bibliográficas (impressas, vídeo gráficas e virtuais)
de ór-gãos públicos, do terceiro setor (IBAMA, IMAC, GEMA, SEE, o ZEE) e outros.
• Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos para conhecer as formas de regionalização do espaço brasileiro.
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• Conhecer e analisar as formas de circulação da informação, do capital, das mercadorias e dos serviços.

8º ANO
• 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 físico-naturais, associados à distribuição da população humana pelos continentes.
• 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 os aspectos representativos da dinâmica demográfica e compreender que a mobilidade populacional – os movimentos migratórios
– gera a pobreza no espaço de origem e muitos transtornos no espaço de destino, provocando desigualdades socioambientais.
• Conhecer, analisar e aplicar os significados históricos relevantes da geopolítica, características das relações de poder entre as nações e
circunstâncias que produzem as guerras.
• 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.
• 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.
• 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.
• Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como
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referência os Estados Unidos da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
• 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.
• Analisar os critérios de regionalização do continente americano e do mundo, a partir dos diferentes blocos econômicos e políticos.
• Entender que os conhecimentos científicos e tecnológicos são meios para suprir necessidades humanas, identificando riscos e benefícios
de suas aplicações.
• Compreender o sentido histórico da ciência e da tecnologia, o papel que têm na vida humana em diferentes épocas e a capacidade humana
de transformar o meio.
• Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização das atividades econômicas, a partir do capital estadunidense
e chinês, em diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil.
• 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.
• 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.
• Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona
de riscos.
• Elaborar e interpretar mapas temáticos, tendo como referência o Brasil, o continente americano e africano.
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• 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.
• 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.
• Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e
sua relevância para a cooperação entre os países do Mercosul.
• Identificar 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.
• Analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos.

9º ANO
• Analisar, criticamente, de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito,
intervenções militares e/ou influência cultural, em diferentes tempos e lugares.
• Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população, em relação ao consumo,
à cultura e à mobilidade.
• Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial,
defendendo o princípio do respeito às diferenças.
• Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e
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interculturalidades regionais.
• Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, política e cultural), comparando as diferentes interpretações:
globalização e mundialização.
• Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias.
• Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.
• Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na
Ásia e na Oceania.
• Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos
e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais.
• Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania.
• 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.
• 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.
• Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos
recursos alimentares e à matéria-prima.
• Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar,
sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais.
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• Comparar e classificar diferentes regiões do mundo, com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas
em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas.
• Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania.
• 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.

5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ÁREA
Nesse contexto, considerando a Base Nacional Comum e o princípio de letramento cientifico a todas as áreas do conhecimento, apresenta-se a seguir
as 10 (dez) competências gerais para a Educação Básica, as competências da área de conhecimento das Ciências Humanas e as 7 (sete) competências
especificas do componente curricular de geografia para o ensino fundamental.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA ÁREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.
04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica,

01. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a
exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os
direitos humanos.
02. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do
mundo contemporâneo.
03. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza
e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que
contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a
participar efetivamente das dinâmicas da vida social.
04. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si
mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos
de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus
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para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentisaberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
mentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
qualquer natureza.
ao entendimento mútuo.
05. Comparar eventos ocorridos, simultaneamente, no mesmo espaço e em
05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de inespaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes, no mesmo
formação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
espaço e em espaços variados.
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 06. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humaacessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pronas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promoblemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
vam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a
06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivênresponsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a conscias culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe postrução de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
sibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer es- 07. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêcolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
neros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no deliberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
senvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização,
07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
(BNCC, Brasil 2018).
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta.
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE GEOGRAFIA
01. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução
de problemas.
02. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das
formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza, ao longo da história.
03. 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.
04. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias
para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas.
05. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio
técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos
científicos da Geografia.
06. Construir argumentos, com base em informações geográficas; debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência
socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.
07. 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.
No presente Currículo Único de Referência do Estado do Acre, optou-se por apresentar um quadro organizador curricular, a partir do desenvolvimento
de um conjunto de Capacidades e os seus Objetos de Conhecimento dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental a serem trabalhados pelos professores,
com o objetivo de assegurar a aprendizagem dos alunos.
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO
• OBJETIVOS

• CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Discutir e elaborar,
coletivamente, regras de convívio em
diferentes espaços
(sala de aula, escola etc.).

• Discussão e elaboração de
acordos coletivos para regular
os comportamentos nos diversos espaços (sala de aula, banheiro, pátio...) como: não jogar lixo no chão, não empurrar
os colegas, guardar o material
depois de usá-los, levantar a
mão para falar, respeitar os
colegas e os professores etc.
• Conhecimento e elaboração
de placas de atenção (lixo, banheiros, apagar a luz, não jogue lixo no chão, proibido pisar
na grama, proibido fumar, dar
a descarga no banheiro, lavar
as mãos,..)
• Participação em situação de
conversa sobre assuntos relacionados à convivência (em
casa, na escola, no bairro, na
rua ...)
• Elaboração e utilização de mapas simples para localizar elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e
embaixo, dentro e fora) e
tendo o corpo como referência.

• Perceber-se no espaço e identificar
sua posição em relação aos objetos
do entorno, identificando o que está à
sua frente ou atrás,
perto ou longe,

• PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Convívio em diferentes lugares.

• Regras e acordos coletivos.

• Linguagem simbólica para regular o comportamento em sociedade.
• Pontos de referência.
• Mapas para localizar elementos do local de
vivência.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar

• Exibição de vídeo sobre convivência.
• Rodas de conversa sobre assuntos relacionados à convivência.
• Situações de apreciação de imagens (placas
de trânsito, banheiro, sala etc.) para debate
e elaboração de acordo coletivos para regular os comportamentos nos diversos espaços do ambiente escolar.
• Situações de produção de placas de atenção.
• Apresentação coletiva de produções feitas
pelas crianças.

Observação, registro e análise:
• de como a criança trabalha a sua relação com o outro e participa das atividades propostas;
• sobre o conhecimento já construído
pela criança sobre convivência;
• de como procede nas situações propostas na coluna anterior.

• Situações de brincadeira para exercitar os
termos: ao lado, perto, longe, entre, dentro e
fora.
• Situações de identificação do próprio corpo,
trabalhando com autorretrato e desenho do
próprio corpo.
• Rodas de conversa sobre as localizações na
própria
escola
e
exploração
do

Observação, registro e análise.
• de como a criança trabalha a sua relação com os objetos do entorno;
• se ela sabe utilizar essas referências;
• de como participa das situações propostas na coluna anterior.
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assim como noções
de lateralidade.

• Disposição de diferentes objetos, em relação ao próprio
corpo.

• O corpo como
ponto de referência.

•
•

• Identificar objetos
presentes no cotidiano em relação a
tamanho, forma e
cor, o que permite o
desenvolvimento
da noção de proporção e de legenda.

• Disponibilidade para participar de atividades cooperativas
em jogos que requeiram o
exercício de posicionamento
espacial.
• Participação em situações de
brincadeiras que coloquem
em jogo a localização em relação a objetos do entorno, as
noções de frente, atrás, perto,
longe e lateralidade.
• Participação em situações de
conversa sobre o espaço vivido e percebido.
• Participação em situações de
conversa sobre assuntos relacionados a vivências cotidianas sobre a localização em relação a objetos e espaços.
• Disponibilidade para conhecer
seu próprio espaço vivido.
• Participação em conversas sobre objetos usados em sala de
aula, nas rotinas da escola,
nos jogos e brincadeiras,
quanto à forma, tamanho e
cor, para produzir desenhos
em diferentes posições.
• Identificação dos objetos e as
possibilidades de representar
fatos por desenho, utilizando

• O corpo como
ponto de referência.
• Frente,
atrás,
perto, longe e lateralidade.

• O espaço vivido
e percebido.
• Localização.

•

•

•

conhecimento sobre outras localizações importantes no cotidiano.
Situações de comparação de posição geográfica entre localizações da escola, da rua,
da moradia, dos locais de lazer.
Situações de desenho com posicionamento
de objetos (da sala de aula, da moradia, da
rua).
Situações em que as crianças possam compartilhar impressões e sentimentos sobre
perto e longe, envolvendo fatos ocorridos (viagem, férias, passeio, visita a parentes).
Situações em que as crianças possam utilizar um croqui para chegar a alguma localidade do cotidiano, por exemplo, representar
a escola, a partir dos elementos mais usados, como o portão de entrada, a sala de
aula, o pátio, o estacionamento, a cozinha e
os banheiros.
Apresentação coletiva de produções feitas
pelas crianças sobre as localidades conhecidas e desconhecidas, que gostariam de conhecer (por exemplo, a localização de um
parque ou um local de diversão, escolas ou
referências do seu bairro ou cidade).

• Localização.
• Localização.

• Símbolos e cores como legenda.

• Situações coletivas de identificação e observação de objetos usados em jogos e brincadeiras, e participação na produção de representação gráfica de objetos.
• Desenho de observação, utilizando diferentes recursos de legenda.
• Situações de utilização de linguagem simbólica para representar objetos (sala de aula,
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Observação, registro e análise:
• sobre como a criança representa objetos por desenho e participa das atividades propostas;
• a respeito do conhecimento já construído pela criança sobre símbolos no seu
cotidiano;
• de como procede nas situações propostas na coluna anterior.

•

•

• Observar, identificar e localizar pontos de referência
(praça,
padaria,
parque,
escola,
casa), a partir da
elaboração de mapas mentais e desenhos para reconhecer as diferentes
distâncias entre os
lugares.

•
•

•

•

cores, texturas e sombreamento, entre outros.
Desenho de observação de objetos dispostos numa área, utilizando símbolos e cores como
legenda (quadra da escola,
quintais, floresta, áreas rurais,
por exemplo).
Interesse e empenho em identificar objetos e sua representação em diferentes materiais
(‘folders’ [folhetos], livros, mapas etc.).
Identificação de pontos de referência em seu deslocamento cotidiano.
Criação de mapas mentais e
desenhos, com base em itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras.
Participação em leitura de
contos literários, identificando
personagens e seus percursos, nos cenários onde ocorre
a história.
Participação em situações de
brincadeiras, com uso das referências espaciais e distâncias.

• Disponibilidade para participar de atividades de percurso,
utilizando pontos de referência.
• Produção de desenhos e demais materiais gráficos sobre
percursos e trajetos.

• Linguagem simbólica.

•

•
• Linguagem simbólica.

• Pontos de referência.

•

• Mapas mentais
de itinerários.

•
•

• Mapas mentais
de itinerários.
•
• Referências espaciais e distâncias.
• Pontos de referência.
• Referências espaciais e distâncias.
• Pontos de referência.
• Referências espaciais e distâncias.

•

•

•
•

moradia, rua, espaços da escola, espaços livres no bairro, entre outros).
Situações de observação de desenhos de
formas, feitos por artistas que trabalham
com a representação de objetos, analisando
os recursos da cor, dos traçados e das formas.
Situações de pesquisa e organização de informações sobre o uso cotidiano de linguagem simbólica, tais como sinalizações de
trânsito, em materiais impressos, em atividades do cotidiano (como parques, restaurantes etc.).
Situações de percurso do cotidiano das crianças e desenho de observação de referenciais espaciais.
Situações de conversa sobre o significado
simbólico e afetivo dos referenciais espaciais do cotidiano da criança.
Rodas de conversa sobre os caminhos (pessoal, da escola, da família etc.) para perceber que existem diferentes referenciais para
os mesmos caminhos.
Situações de desenho de memória e desenho de observação, com comparação de diferentes produções.
Situação de leitura de diferentes narrativas
(Livros literários, lendas etc.) para construção de mapas mentais e desenhos que expressem relação espacial e apresentem elementos que permitam localizar o espaço.
Situações de jogos que trabalham noções
espaciais (como quebra-cabeça) e brincadeiras em grupo que favoreçam o pensar sobre
a parte e o todo, do mais simples ao mais
complexo.
Exposição de desenhos em mural.
Situações para estimativa de distâncias.
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Observação, registro e análise:
• sobre como a criança se utiliza dos referenciais espaciais e como os representa no desenho (ver as considerações a seguir);
• de como procede nas situações propostas na coluna anterior;

• Conversa sobre referenciais
espaciais, trocando informações.

• Reconhecer as características e os
usos dos espaços
públicos urbanos e
rurais – festas, manifestações populares, parques, áreas
protegidas, praças,
dentre outros.

• Identificação e relato dos espaços públicos no bairro e as
tipologias de usos (praças,
parques, escolas ...).
• Utilização de recursos de pesquisa com trabalho de campo
sobre as necessidades de
áreas verdes no bairro.
• Análise de transformações recentes em seu bairro.
• Identificação, distinção (semelhanças e diferenças) e comparação dos espaços públicos
tanto para lazer quanto para
outras manifestações.
• Identificação das diferentes
formas de produção do espaço: o urbano e o rural.
• Construção de registros escritos, a partir de entrevistas com
moradores de áreas rurais
e/ou urbanas.
• Disponibilidade para participar de atividades cooperativas
em trabalho de campo.
• Informações sobre o modo de
vida das pessoas, no espaço
urbano e rural.

• Pontos de referência.
• Referências espaciais e distâncias.
• Pontos de referência.
• Espaços públicos no bairro.
• A importância
das áreas verdes nos bairros.
• Transformação
do espaço vivido.
• Situação de convívio em diferentes lugares.
• Formas de produção do espaço urbano e
rural.
• Formas de produção do espaço urbano e
rural.
• Formas de produção do espaço urbano e
rural.
• Modo de vida.

• Situações de conversa sobre os serviços de
luz, água, esgoto, limpeza urbana, telefonia
ou outros similares em seu cotidiano.
• Situações de pesquisa orientada por roteiros
e hipóteses sobre os prestadores de serviços, tais como água, luz, telefonia, limpeza
pública, entre outros.
• Situação de entrevistas com moradores da
comunidade sobre a qualidade destes serviços e uma comparação do passado com o
presente.
• Situações de pesquisa sobre a história de alguns serviços públicos como a água, a limpeza pública.
• Situação de identificação das regras de convívio para os diferentes lugares: escola, praças etc., além do cuidado que se deve ter
com os espaços públicos e de uso coletivo. É
possível, ainda, explicitar os espaços a serem relatados/comparados no entorno da
escola ou a partir das relações de vizinhança
no bairro.
• Situações de leitura de imagens de diferentes momentos da história do bairro e/ou sua
cidade para identificar transformações.
• Realização de trabalho de campo na cidade
para observar, indagar e confrontar hipóteses levantadas, coletivamente, sobre a organização econômica e cultural da cidade.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios da criança
sobre os serviços públicos de que dispõem e pelos quais pagam em sua comunidade;
• da apropriação de repertório oral adequado para expor assuntos relativos
ao que está sendo estudado;
• da capacidade de uso de recursos de
pesquisa.
• utilização de fontes indicadas e outras
descobertas autonomamente, organização dos materiais pesquisados, relatórios de pesquisa etc.;
• sobre a participação colaborativa com
os colegas e o professor em momentos
de estudo, na sala de aula, na biblioteca e em trabalho de campo;
• sobre a realização das tarefas de casa
sobre os assuntos estudados e pesquisados em horário doméstico de estudo.

• Conversa sobre assuntos relacionados a vivências cotidianas.
• Pesquisa e análise de dados
sobre a mobilidade das pessoas e mercadorias no espaço
urbano e rural, com ajuda do
professor.

• Modo de vida.

• Identificar
semelhanças e diferenças entre jogos e
brincadeiras de diferentes épocas e
lugares.

• Identificação de jogos coletivos e brincadeiras individuais.
• Observação e identificação de
semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares.
• Comparação dos diferentes jogos e brincadeiras (material
utilizado, nível tecnológico,
cantigas de roda ...).
• Produção de jogos e brincadeiras.

• O modo de vida.

• Descrever e comparar atividades de
trabalho e diferentes tipos de moradia ou objetos de
uso cotidiano (brinquedos,
roupas,
mobiliários), considerando técnicas e
materiais utilizados
em sua produção.

• Identificação e descrição de
atividade de trabalho existente na escola (limpeza, secretaria, cozinheiras ...) no entorno da escola, no bairro e na
área rural.
• Descrição e comparação de diferentes formas de moradia e
os diversos objetos de uso doméstico, levando em conta
quais materiais e as tecnologias (ou técnicas) usads em
sua produção.

• Circulação
de
pessoas e mercadorias no espaço urbano e
rural.

• Os jogos e brincadeiras em diferentes lugares.
• Os jogos e brincadeiras em diferentes lugares.
• Os jogos e brincadeiras em diferentes lugares.
• Profissões e atividades
laborais,
relacionando-as aos lugares.
• Tipos de moradias e materiais
utilizados
em
suas
construções.

• Realização de entrevistas a convidados que
visitem a escola para falar sobre sua atividade profissional (como chegou a ser.…).
• Situações de construção de gráficos e tabelas sobre dados sociais, culturais e econômicos do município.
• Trabalho orientado com fontes textuais
como livros, revistas, enciclopédias sobre os
assuntos estudados.
• Exercício de uso orientado da internet para
obter e tratar a informação sobre os assuntos que estão sendo estudados.
• Participação em situações de jogos e brincadeiras que auxiliam a criança na aprendizagem da lateralidade e espacialidade.
• Roda de conversa sobre jogos e brincadeiras
de diferentes épocas e lugares.
• Situação de comparação de diferentes jogos
e brincadeiras.
• Situações coletivas de identificação e observação de objetos usados em jogos e brincadeiras, e participação na produção de representação gráfica de objetos.

• Situações de observação de fotografias e
imagens para identificar, reconhecer, apresentar, listar e distinguir as diferentes formas de moradia e os diversos objetos do uso
doméstico.
• Situações de pesquisa e organização de informações sobre que materiais são utilizados na construção das diferentes moradias
e os diferentes objetos.
• Roda de conversa sobre o direito à moradia
digna para todos os cidadãos.
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Observação, registro e análise:
• de como a criança trabalha a sua relação com o outro e participa das atividades propostas;
• se ela sabe utilizar essas brincadeiras
e jogos;
• de como participa das situações propostas na coluna anterior.

Observação, registro e análise:
• de como a criança identifica a sua relação com o mundo do trabalho e participa das atividades propostas;
• se ela sabe utilizar a observação, a
pesquisa e roda de conversa, etc.;
• de como participa das situações propostas na coluna anterior.

• Reconhecer as mudanças que ocorrem no tempo meteorológico,
durante o dia e à
noite, descrevendo
em textos informativos as características e mudanças
que ocorreram nas
nuvens (se choveu,
se nublado etc.), as
alterações na temperatura, umidade,
ventos, associando
à mudança de vestuário e hábitos alimentares.

• Participação em situação de
conversa sobre o direito a moradia digna de todos os cidadãos.

• A moradia como
uma
necessidade e direitos
de todos.

• Situações de apresentação das características de diferentes profissões e atividades laborais, relacionando-as aos lugares onde
são realizados os diversos tipos de trabalhos.
• Situações de conversa sobre as diferenças
entre trabalhos, a partir do vivido e conhecido pelo aluno.

• Observação e descrição dos
fenômenos naturais que se repetem, como os dias, meses e
anos, em diferentes escalas
espaciais e temporais, comparando a sua realidade com outras.
• Participação nas rodas de conversa sobre as noções de
tempo e clima, explicando
suas interpretações sobre estas duas noções.
• Observação e descrição do
tempo, registro e análise de
dados, nos lugares de vivência.
• Descrição de elementos marcantes no entorno da escola e
casa (árvores, edificações ...) e
como se comportam em dias
de sol, chuva e vento.
• Análise de imagem de satélite
meteorológico e a leitura meteorológica do tempo.
• Percepção dos ritmos do
tempo no cotidiano e formulação de hipóteses sobre as consequências para o ambiente
urbano e/ou rural.

• Fenômenos naturais que se repetem, como os
dias, meses e
anos.

• Situações de observação de fotografias e
imagens para identificar, reconhecer, apresentar, listar e distinguir as diferentes formas de moradia e os diversos objetos do uso
doméstico.
• Situações de pesquisa e organização de informações sobre que materiais são utilizados, na construção das diferentes moradias
e os diferentes objetos.
• Roda de conversa sobre o direito à moradia
digna para todos os cidadãos.
• Situações de apresentação das características de diferentes profissões e atividades laborais, relacionando-as aos lugares onde
são realizados os diversos tipos de trabalhos.
• Situações de conversa sobre as diferenças
entre trabalhos, a partir do vivido e conhecido pelo aluno.
• Situações de observação e registro diário
das condições atmosféricas perceptíveis
sensorialmente (olhar o céu; analisar temperatura: frio, quente; umidade: chuva, garoa,
ar seco etc.).
• Situação de leitura e troca de ideias sobre as
manchetes de jornal que tratam do tempo
meteorológico e do clima, destacando a
ideia principal da notícia.

• Noções
de
tempo e clima.

• Tempo e clima
nos lugares de
vivência.
• Tempo e clima
nos lugares de
vivência.
•
• Tempo e clima
nos lugares de
vivência.
• O tempo e as
consequências
para o ambiente
urbano e/ou rural.
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Observação, registro e análise:
• da participação da criança na formulação de novas hipóteses e sugestões
sobre o tempo meteorológico e a observação empírica do tempo;
• de como a criança registra seus dados
e sua produção escrita de estudos do
tempo;
• do caderno de registro individual, verificando e incentivando a crescente
aquisição de detalhes nos registros e
organização de etapas do registro de
dados sobre o tempo.
• Outras propostas: apresentação de situação problema que envolva a análise
do tempo meteorológico em que a criança possa elaborar interpretações sobre a dinâmica do tempo meteorológico.

• Leitura e produção de textos
informativos sobre o tempo.

• Analise e descrição das mudanças de vestuários e hábitos alimentares em sua comunidade ao longo do ano decorrente da variação de temperatura e umidade do ambiente.
• Observação e análise da previsão do tempo na televisão e
apresentação de uma exposição organizada de dados sobre a previsão meteorológica
do tempo.

• O tempo e as
consequências
para o ambiente
urbano e/ou rural.
• Influência da variação de temperatura no modo
de viver em sua
comunidade.
• Previsão
tempo.

do

• Realização de leitura de informações explícitas sobre o tempo meteorológico, a partir da
previsão do tempo trazida pelo jornal, observando e lendo gráficos e mapas do tempo.
• Realização de comparações entre a notícia
diária sobre o tempo meteorológico no noticiário de TV.
• Orientação para que as crianças assistam a
noticiários televisivos para se atualizarem
em relação às notícias sobre o tempo e o
clima.
• Produzir manchetes sobre o tempo meteorológico em sua cidade ou região, levando em
conta o gênero jornal, os propósitos, o destinatário e o contexto de circulação previsto.
• Situação de análise e descrição dos diferentes tipos de roupas para diferentes climas,
as atividades distintas que são realizadas
em diferentes tempos e lugares etc. (associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade à variação de
temperatura) ao longo do ano.
• Situação de reflexão sobre questões ambientais a partir de problemas locais observáveis nos locais de vivência, como, por exemplo, a rua que se enche de água quando
chove ou o cheiro do lixo que chega na escola quando venta. Outra possibilidade é
contemplar agendas locais/regionais, como
o uso e ocupação do solo, ou urbanas/rurais, como reconhecer a transformação da
paisagem pela ação humana.
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7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer e identificar as diferenças e
as
semelhanças
nas paisagens dos
lugares de vivência,
expressando suas
características visíveis oralmente ou
por desenhos e reconhecendo alguns
referenciais espaciais na escola, no
trajeto ‘moradia-escola’ e outros do
seu cotidiano.

• Descrição e análise de imagens (fotografias, gravuras,
desenhos) fazendo comparação das paisagens dos lugares de vivência em diferentes
épocas.
• Observação empírica da paisagem e registro por desenho.
• Comparação de diferentes visões e representações sobre
um mesmo objeto (relações
topológicas e projetivas).
• Identificação das tipologias de
moradia, de atividades humanas e presença da natureza
nas paisagens.
• Manuseio e leitura de imagens (fotografia, pintura e desenho) e relato de observação
pessoal das paisagens vividas.
• Participação em conversas
sobre suas vivências cotidianas e percepções da paisagem vivida.
• Participação em conversas sobre suas percepções e hipóteses sobre o cotidiano de

• Propostas de atividades

• Mudanças e permanências.

• Elementos que
compõe a paisagem.
• Localização, orientação e representação espacial.
• Observação da
paisagem vivida.

• Observação da
paisagem vivida.

• Observação da
paisagem vivida.
•
• Observação da
paisagem vivida.
•

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Situações de observação de imagem com
‘tempestade de ideias’ sobre os fatos observados, intenções do autor da imagem, tema
da imagem, técnicas utilizadas para produzir imagens.
• Situações de identificação dos componentes da natureza transformada pelo homem,
através de imagens produzidas por fotógrafos, pintores, artistas em geral.
• Observação empírica da paisagem com representação em desenhos e esquemas.
• Rodas de conversa sobre as impressões relativas à paisagem vivida, utilizando imagens e depoimentos das crianças e também
do professor, como leitores das paisagens
do cotidiano.
• Situações de comparação entre paisagens
(contrastantes, semelhantes, diferentes
etc.).
• Situações de desenho com posicionamento
da criança diante da paisagem e também de
percursos, destacando os marcos referenciais.
• Situações em que as crianças possam compartilhar impressões e sentimentos sobre a
paisagem vivida, percebida e valorizada.
• Situações em que as crianças possam utilizar o desenho de percurso para chegar à
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• sobre como a criança identifica suas ligações afetivas com a paisagem e espaço vivido, através do repertório oral;
• de como percebe a interação constante entre componentes da natureza
e a vida coletiva na comunidade;
• de como procede nas situações propostas na coluna anterior.

•

•

•

•

outras paisagens distantes (vividas ou não).
Disposição para fazer maquetes, desenhar objetos e representações de referenciais do
espaço vivido (trajetos variados para escola, lazer, comércio).
Observação e identificação
dos espaços de moradia, da
escola e arredores e representação por meio de desenho.
Utilização de técnicas variadas de desenho (folha inteira,
ponto de referência, no papel
quadriculado, com folha transparente sobre imagem, entre
outros).
Disponibilidade para conhecer seu próprio espaço vivido.

• Apreciação de fotografia e pintura da paisagem.

• Ler imagens, identificando a presença
da natureza e das
ações humanas em
seu cotidiano.

• Análise das formas, cores e
texturas de componentes da
natureza (vegetação, solos,
relevo, rios) e suas modificações: vegetação isolada, mancha, corredor; cores dos solos
e suas texturas; formas do relevo (inclinados, planos); cores das águas dos rios; formas
dos rios; canalizações; retificações; poluição.
• Manuseio e leitura de imagens (fotografia, pintura e desenho) e relato de observação

• Representações
de referenciais
do espaço vivido.

escola, ir à praça, ao parque ou a outra localidade.
• Apresentação coletiva de produções feitas
pelas crianças sobre as paisagens (exposição dos desenhos e fotografias).

• Conhecendo seu
próprio espaço vivido.
• Conhecendo seu
próprio espaço vivido.

• Conhecendo seu
próprio espaço vivido.
• A representação
da paisagem por
meio de obras de
arte.
• Elementos naturais e humanizados.

• Leitura de imagens dos espaços
vividos.

• Situações de apreciação em fotografias aéreas e imagens de satélite da cobertura vegetal e suas formas de ocorrência (compacta, isolada, mancha, corredor).
• Situações de conversa sobre a importância
da floresta e comparação entre áreas edificadas e não edificadas (importância do
sombreamento, da umidade, da fauna, entre outras).
• Situações de desenho de observação de
componentes da natureza, mais e menos
transformados.
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Observação, registro e análise:
• sobre como a criança lê diferentes matérias que representam a paisagem e
como representa a paisagem vivida;
• dos elementos contidos no desenho
de observação;
• de como procede nas situações propostas na coluna anterior.
Outras propostas:
• identificação de texturas, cores e objetos em fotografias áreas e imagens de
satélite (ex.: Google Earth, Nasa, CIBERS, entre outros) e desenho em

pessoal das paisagens vividas.
• Análise e comparação de diferentes paisagens, a partir de
dados em mapas, tabelas e
gráficos, fotografias, ilustrações e textos de um mesmo
lugar, em diferentes tempos.
• Produção de desenhos e esquemas sobre componentes
das paisagens conhecidas.
• Participação em situações de
conversa sobre as paisagens
e seus componentes.
• Apreciação de natureza.

• Comparar
costumes e tradições de
diferentes populações e reconhecer
os vínculos afetivos
construídos nos espaços de vivência,
tais como a escola,
a rua, o lugar de
moradia, a cidade,
entre outros, reconhecendo a importância do respeito
às diferenças.

• Disponibilidade para ouvir relatos orais de vivências cotidianas no espaço da casa,
bairro, rua, cidade e outros.
• Identificação e comparação
de costumes e tradições dentro da comunidade.
• Disponibilidade para ouvir relatos orais de outros sujeitos
da comunidade sobre suas vivências cotidianas.
• Participação em roda de conversa sobre a importância do
respeito as diferenças.

• Lugar em diferentes épocas.

• Representação
dos componentes
da paisagem do
espaço vivido.
• Representação
dos componentes
da paisagem do
espaço vivido.
• Representação
dos componentes
da paisagem do
espaço vivido.
• Convivência e interações
entre
pessoas na comunidade.
• Costumes e tradições da comunidade.
• Costumes e tradições da comunidade.
• Costumes e tradições da comunidade.

• Situações de levantamento de hipóteses sobre o quadro natural antes da ocupação humana e sua transformação.
• Situações de trabalho de campo para observar a vegetação do espaço vivido e as tipologias (manchas naturais, praças, verde viário, árvores isoladas, vegetação espontânea), entrevistando pessoas sobre a presença da floresta no lugar de vivência.
• Situações de sistematização dos estudos
com organização de portfólio ou álbum de
imagens de estudo da vegetação.
• Situações de produção de texto de descrição das paisagens estudadas.
• Situações de leitura de textos literários, observando a percepção dos autores e personagens sobre a paisagem.

diferentes posições relacionadas à
imagem (de cima e do alto, de cima e
pela lateral);
• formulação de perguntas sobre os objetos observados em trabalho de
campo.
• Observação: aqui o destaque é para o
trabalho com cobertura vegetal por
permitir o uso de portadores de imagem e ser mais perceptível pela criança, mas o professor pode também
trabalhar com rios, relevo etc.

• Situações de entrevista com interlocutores
que vivem no mesmo espaço.
• Situações de apreciação de fotografias, mapas, textos sobre o bairro e a cidade.
• Situações de captura de dados primários
em trabalho de campo no bairro ou comunidade em que vive, conhecendo e respeitando os costumes dos moradores do
bairro, da comunidade ou até mesmo da cidade.
• Situações de captura de dados primários
em trabalho de campo sobre as impressões
positivas e negativas do espaço vivido.

• Observação dos conhecimentos prévios da criança, por meio de perguntas
e registros na lousa para que todos vejam o que a turma já sabe.
• Observação, registro e análise da capacidade da criança:
• fazer perguntas sobre o assunto;
• expressar o que sente e vê nas imagens estudadas;
• -utilizar frases ou palavras-chave para
caracterizar suas impressões sobre as
percepções do cotidiano;
• organizar uma ficha com dados;
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• Identificar e utilizar
o desenho para
produzir representações gráficas dos
componentes das
paisagens do cotidiano, utilizando recursos gráficos simples para construção de croquis.

• (Quando possível) Elaboração
de registros em multimídia ou
fotografia (imagem e som) dos
lugares de vivência que sejam
significativos.

• Espaço vivido.

• Identificação da escola como
lugar de estudo através do trabalho com alunos de outras
turmas, funcionários e pais.

• Espaço vivido.

• Identificação de componentes
da paisagem, apreendidos a
partir dos seus deslocamentos cotidianos.
• Participação em situações de
brincadeiras com uso de croqui.
• Disponibilidade para participar de atividades de percurso,
utilizando pontos de referência.
• Identificação e elaboração de
mapas mentais, maquetes ou
croquis do lugar onde vive.
• Identificação e produção de
croqui, a partir de imagem fotográfica.
• Identificação e produção de
legendas para fotografias.

• Os pontos de referências em percursos.
• Representação
espacial.
• Representação
espacial.
• Representação
espacial.
• Uso de imagens
fotográficas para
construir croquis.
• Legendas.

• Produção coletiva de uma ficha do bairro,
rua ou escola com seus dados informativos
(endereço, desde quando existe, telefone,
quantas pessoas vivem neste espaço, o que
fazem etc.).
• Situações de desenho destes espaços de vivência (trabalhando lateralidade, posição,
distância).
• Situações de leitura, com apoio do professor
de literatura infantil, que contenham relatos
de personagens sobre seus vínculos afetivos com os lugares.
• Situação de escrita sobre o seu cotidiano na
escola e em casa (o que eu gosto de brincar,
ler, onde gosto de ir, onde não gosto de ir,
entre outros).
• Situação de cinema na escola, abordando
como vivem crianças em alguns lugares do
mundo e na Amazônia.
• Situações de percurso do cotidiano das crianças e desenho de observação da paisagem, vista de uma janela.
• Situações de conversa sobre os desenhos
de croqui.
• Situações de desenho de memória e desenho de observação com comparação de produções.
• Exposição de desenhos em mural.
• Situações para leitura e produção de legendas, a partir de mapas mentais, croqui e mapas.
• Situações de leitura de imagens, identificando atributos como: cores, texturas, formas, entre outros.
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• apreciar e conversar sobre imagens,
filmes e fotografias que foram trabalhadas;
• realizar as demais propostas da coluna anterior.

• Análise do desempenho da criança
nas atividades da coluna anterior, observando seus conhecimentos sobre
localização, proporção, escala, perspectiva e outros que as atividades desenvolvidas tenham favorecido.

• Identificar marcadores
espaciais,
utilizando posições
geográficas,
tais
como os endereços
de casa, locais que
conhece ou frequenta, reconhecendo os deslocamentos cotidianos
(escola, casa, rua,
lugar onde mora).

• Representar os locais de vivência,
utilizando-se do desenho de croqui,
observar e desenhar objetos em diferentes posições
(verticais – de cima
para baixo –, laterais, frontais) e desenvolvendo procedimentos para ler e
compreender mapas e outras representações espaciais comuns em seu

• Leitura de legendas de mapas
simples e croqui.
• Discussão sobre os marcadores espaciais de posição, seu
endereço e lugares que frequenta.
• Produção escrita de endereços úteis para a família, consulta a livros de endereços
(lista telefônica, agenda, informações orais).
• Aplicação dos princípios de localização, posição em relação
a objetos e ao espaço em brincadeiras.
• Organização coletiva de informações sobre marcadores espaciais.
• Organização
coletiva
da
agenda de endereços da
turma.
• Identificação e representação
de diferentes objetos na sala
e na escola, por meio de relações de lateralidade e topológicas.
• Manuseio de materiais com
diferentes formas de representação do espaço.
• Desenho da disposição de diferentes objetos no pátio da
escola, em relação ao próprio
corpo.
• Desenho de diferentes espaços da escola, da moradia e
das ruas próximas.

• Legendas.
• Marcadores espaciais de posição.
• Endereços e lugares.

• Situações de troca de informações sobre
marcadores espaciais em seu cotidiano.
• Rodas de conversa que envolva temas cotidianos sobre o uso de marcadores espaciais
(‘o endereço serve para quê, em nosso diaa-dia? ’).
• Situações de jogos e brincadeiras, utilizando
marcadores de posição.

• Verificação dos conhecimentos prévios da criança sobre uso social de
marcadores espaciais.
• Observação, registro e análise de
como a criança utiliza marcadores espaciais, tendo em conta os conhecimentos prévios que possui.
• Análise do nível de participação da criança nas situações propostas na coluna anterior dos registros produzidos.

• Situações de brincadeira para exercitar os
termos: ao lado, perto, longe, entre, dentro
e fora.
• Situações de identificação do próprio corpo,
trabalhando com autorretrato e desenho do
próprio corpo.
• Situações de análise de croqui que aparecem em jornais, revistas, folhetos e no livro
didático.
• Situações em que as crianças examinem e
explorem diferentes materiais que representam o espaço e informações orais sobre uso
de marcadores espaciais.
• Uso de um endereço e o guia de rua, ou catálogo telefônico, para ir e vir, num trabalho
de campo nos arredores da escola, para

Observação, registro e análise:
• sobre como a criança trabalha a sua
relação com os objetos do entorno e se
sabe utilizar croqui para informar localizações;
• de como faz o desenho de croqui em
situações cotidianas;
• de como procede nas situações propostas na coluna anterior.

• Princípios de localização
em
brincadeiras.
• Marcadores
paciais.

es-

• Marcadores
paciais.

es-

• Localização, orientação e representação espacial.
• Representação
do espaço.
• Representação
de objetos em relação ao próprio
corpo.
• Representação
de objetos em relação ao próprio
corpo.
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cotidiano: mapa de
ruas, mapa de rios,
guias
turísticos,
plantas de casa ou
ruas.

• Manuseio de guia e/ou planta
de ruas e comparação com
outras formas de arruamento.
• Observação de croqui e discussão de seu uso social.
• Participação de jogos que requeiram o exercício de posição espacial.

• Uso de guias de
ruas.

• Interesse e empenho em conhecer seu próprio espaço vivido.

• Reconhecimento
do espaço vivido.

• O croqui em uso
social.
• A posição espacial em jogos e
brincadeiras.

•

•
•
•

•
•
• Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o
seu papel na conexão entre lugares, e
discutir os riscos
para a vida e para o
ambiente e seu uso
responsável.

• Identificação e comparação
dos diferentes meios de transportes que circulam no bairro,
na cidade.
• Participação em rodas de conversa sobre os riscos dos
transportes utilizados para a
vida e para o ambiente.
• Identificação e comparação
dos meios de comunicação
utilizados na comunidade e
como ele interfere nos processos de conexão entre os povos.
• Produção de fichas informativas sobre trajetos e roteiros
de deslocamento.

• Meios de transportes.

•
•

• Riscos e cuidados nos meios de
transportes e de
comunicação.
• Meios de comunicação utilizados
na comunidade.

• Meios de comunicação utilizados
na comunidade.

•

•
•

buscar informação sobre algo importante no
cotidiano das crianças, estudando e analisando com elas o uso do marcador.
Rodas de conversa sobre as localizações na
própria escola e exploração do conhecimento sobre outras localizações importantes no cotidiano.
Situações de comparação de posição geográfica entre localizações da escola, da rua,
da moradia, dos locais de lazer, dos rios.
Situações de desenho com posicionamento
de objetos em fotografia aérea.
Situações em que as crianças possam compartilhar impressões e sentimentos sobre
perto e longe, envolvendo fatos ocorridos
(viagem, férias, visita a parentes).
Situações em que as crianças possam utilizar um croqui para chegar a alguma localidade do cotidiano.
Apresentação coletiva de produções feitas
pelas crianças sobre o croqui.
Situações de organização de fichas sobre
trajetos e roteiros de deslocamentos.
Situações de produção de listas de localidades (ditadas ao professor ou de próprio punho) que fizerem sentido no contexto do trabalho.
Atividades coletivas de exploração e análise
de mapas pictóricos, roteiros de turismo,
mapas de percurso de meios de transporte,
em geral.
Rodas de conversa sobre o uso responsável
de diferentes meios de comunicação e
transporte.
Situação de conversas sobre a desigualdade de acesso ao transporte e aos meios
de comunicação.
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Observação, registro e análise:
• se a criança sabe fazer uso desse tipo
de texto informativo e se compreende
a sua finalidade;
• se a criança identifica símbolos em
mapas de percurso, roteiros turísticos,
mapas pictóricos, entre outros;
• de como participa das situações propostas na coluna anterior.

• Produção de lista de localidades, utilizando observação
dos diferentes meios de transporte que circulam no bairro e
na cidade, para procurar organizar um guia de localizações.
• Exploração de mapas pictóricos, roteiros de turismo, mapas de percurso de meios de
transporte, em geral.
• Produção de escritas que envolvam nomear ruas, rios, partes de diagramas de trajeto,
entre outros.
• Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos,
nas relações com a
natureza e no modo
de viver de pessoas
em diferentes lugares.

• Relacionar o dia e a
noite a diferentes tipos de atividades
sociais (horário escolar,
comercial,

• Discussão e reconhecimento
das semelhanças e diferenças
nos hábitos cotidianos, identificando aqueles que são individuais e aqueles que são
compartilhados.
• Elaboração de uma lista das
características dos hábitos de
vida e da relação com a natureza das pessoas que moram
no campo e nas grandes cidades.
• Reconhecimento das mudanças dos modos de vida de um
lugar, trazidas pelas tecnologias.
• Discussão sobre o dia e a
noite, no estudo da paisagem
e do lugar (espaço vivido e
percebido).
• Produção
de registros sobre os diferentes tipos de

• Meios de comunicação utilizados
na comunidade.

• Mapas pictóricos.
• Roteiros turísticos.
• Mapas de percurso.
• Mapas pictóricos.
• Roteiros turísticos.
• Mapas de percurso.
• Semelhanças e
diferenças
nos
hábitos cotidianos.
• Hábitos de vida e
da relação com a
natureza
no
campo e na cidade.
• As mudanças nos
modos de vidas,
decorrente das
tecnologias.
• Tipos de trabalho
em lugares e tempos diferente.
• Atividades
ais.

• Situação em que as crianças possam utilizar
o desenho de percurso para chegar à escola, ir à praça, ao parque ou a outra localidade, identificando o meio de transporte
que ela utiliza para chegar até essas localidades.
• Apresentação coletiva de produções feitas
pelas crianças sobre o tema.
• Situações de leitura de imagens, identificando e comparando os meios de comunicação utilizados na comunidade e como
eles interferem nos processos de conexão
entre povos e lugares.
• Situações de conversas sobre o uso irresponsável que os meios de transportes e comunicação causam para a vida e para o ambiente.
• Situação de conversas sobre a diferença entre cidade e campo.
• Pesquisa sobre os hábitos de vida e da relação com a natureza dos diferentes modos
de viver e de ocupar o espaço.
• Elaborar lista com as características dos hábitos de vida e da relação com a natureza
das pessoas que moram no campo e nas cidades.
• Situação de perguntas problematizadas sobre o tema.
• Situação de leitura de imagem e fotografia
para identificar as mudanças dos modos de
vida de um mesmo lugar, apresentando a
importância da técnica para a transformação do local.
• Situações de troca de informações a respeito dos temas estudados, com um ou
mais interlocutores, com colegas de classe
e com demais alunos da escola e adultos.

soci-
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Observação, registro e análise:
• do nível de participação da criança nas
situações propostas na coluna anterior dos registros produzidos.
• de como a criança procede nas situações propostas na coluna anterior.

Observação, registro e análise:
• dos trabalhos de campo, a partir dos
livros pesquisados, de croquis, levando em conta os propósitos, a finalidade do registro e o contexto de circulação previsto para esses registros;

sono etc.), utilizando, com ajuda
do professor, informações obtidas em
diferentes fontes,
organizando registros escritos de dados coletados através da pesquisa e
de
entrevistas,
construindo procedimentos relacionados ao tratamento
e à obtenção de informações (entrevistas trabalhos de
campo, análise de
vídeos e fotografias, leitura de textos, mapas, tabelas
e gráficos, por
exemplo).

•

•

•
•

•

•

• Descrever as atividades
extrativas
(minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes
lugares,
identificando os impactos
ambientais,
utilizando produção de
textos escritos, ilustrações
e

•

atividades sociais realizadas
no período da manhã, da
tarde e da noite.
Relacionamento do dia e a
noite com diferentes tipos de
atividades sociais (horário escolar, comercial, sono etc.).
Escuta de narrativas orais, de
diferentes interlocutores, em
trabalho de campo, e registro
das informações obtidas.
Revisão de texto para saber o
que já foi escrito e o que ainda
falta escrever.
Participação na organização
coletiva de reformulação de
texto sobre entrevistas, análise de vídeos, mapas, tabelas
e gráficos adequados à faixa
etária.
Apresentação de pequenas
exposições sobre temas estudados em Geografia, com
ajuda do professor.
Organização de informações
pesquisadas em diferentes
fontes.
Identificação da origem dos
principais produtos vegetais
(frutas, legumes, cereais), animais (carnes em geral) e minerais (água) do cotidiano do
aluno.

• Descrição das diferentes atividades extrativas.

• Atividades
ais.

soci-

• Atividades
ais.

soci-

• Atividades
ais.

soci-

• Atividades
ais.

soci-

• Atividades
ais.

soci-

• Atividades
ais.

soci-

• Origem dos principais produtos
vegetais.
• Origem dos principais produtos
animais.
• Origem dos principais produtos
minerais.
• Atividades extrativas.

• Rodas de conversa sobre trabalhos de
campo, pesquisas em diferentes fontes de
textos, mapas e dados.
• Trabalho com diferentes formas de registros
de estudo (dados numéricos, relatos orais,
registros escritos, imagens, entre outros).
• Situações de apresentação de pequenas exposições sobre temas estudados em Geografia, envolvendo debates e propostas de
registro de informações.
• Situações de produção de texto supervisionadas pelo professor.
• Situação de pesquisa sobre as características das atividades realizadas durante o dia
e a noite.
• Situação de listagem das diferentes atividades sociais realizadas durante o dia e noite.

• de como a criança procede nas situações propostas na coluna anterior

• Situações de seleção de informação e escolha de linguagens para expor produções sobre o lugar e a paisagem.
• Situações de apreciação de painéis em exposições extraclasse ou pela televisão
(eventos, feiras culturais, museus, entre outros).
• Situações de organização de seminários
orais para comunicar conclusões de estudo.

Observação, registro e análise:
• da capacidade de uso do repertório adquirido pelo estudo nas exposições
orais e o interesse em comunicar os
saberes adquiridos em evento extraclasse;
• se a criança reconhece as linguagens
estudadas fora da sala de aula, em exposições, museus, eventos, feiras etc.

878

exposições orais,
com ajuda do professor.

• Elaboração de mural com problemas ambientais, oriundos
da produção e da extração.
• Apresentação de exposições.
• Participação na organização
de painéis.
• Participação na organização
de murais, folhetos, roteiros.
• Participação em seminários.

• Problemas ambientais oriundos
da produção e da
extração.
• Problemas ambientais oriundos
da produção e da
extração.

• Situações de conversa sobre de onde vêm
os recursos que utilizamos na escola, em
casa e em outros locais do cotidiano.
• Situação de entrevistas com moradores da
comunidade sobre onde obtêm alimentos,
vestuário, calçados e outros produtos do
seu cotidiano.
• Situações de pesquisa sobre os problemas
ambientais oriundos da produção e da extração.
• Trabalho de campo na cidade para observar,
indagar e confrontar hipóteses levantadas,
coletivamente, sobre o comércio de alimentos ou vestuário.
• Situação de análise de diferentes modos de
vida e suas relações com o ambiente (por
exemplo, pescador artesanal, trabalhador
urbano).
• Situações para analisar o ciclo de vida de
matéria prima utilizada no cotidiano, para
perceber a relação entre fontes de matérias
primas (recursos naturais), trabalho e transformação, comércio, uso e descarte de resíduos.
• Exercício do uso orientado da internet para
obter e tratar a informação sobre os assuntos que estão sendo estudados.
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• sobre participação em pesquisas na
comunidade;

8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições
para que os alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

• Reconhecer e descrever grupos sociais e seus vínculos
(afetivos, familiares, e sociais)
como lugar e a paisagem em sua comunidade.

• Apresentação de imagens
que mostrem a pluralidade
de lugares de vivência de outras crianças brasileiras e do
mundo, para indagações sobre seu modo de vida.

• Modo de vida.

• Participação em relatos de
contos sobre a história dos
povos originários do bairro
ou da comunidade.

• História dos povos do
bairro.

• Relatos de experiência em
seus grupos de referência
(na família, na escola, na comunidade).

• Grupos migratórios na
comunidade.

• Descrição dos grupos migratórios que contribuíram para
a história da comunidade.

• Os diferentes grupos
sociais e sua contribuição cultural no lugar
onde vive.

• Identificação e comparação
da diversidade social, dos diferentes grupos sociais e sua
contribuição cultural no lugar
onde vive (escola, bairro ...)

• Os diferentes grupos
sociais e sua contribuição cultural no lugar
onde vive.

• Situações de apreciação de fotografias da
família, da comunidade ou outras que as
crianças puderem obter, para falar do vivido, também reconhecer as mudanças
dos hábitos de vida de um mesmo lugar,
apresentando a importância da técnica
para a transformação do local.

• Identificação de seus lugares
de vivência, marcas de contribuição
cultural
e

• Os diferentes grupos
sociais
e
sua

• Situação de identificação dos grupos sociais, considerando os lugares de vivência
de cada grupo, buscando identificar sua
contribuição cultural, social e econômica.

• Propostas de atividades
Situações de ensino e aprendizagem para
trabalhar com os conteúdos
• Situações de observação de crianças de
diferentes lugares, realizando atividades
(brincando, dormindo, estudando, cuidando de animais domésticos, ajudando
os pais), em que os alunos são incentivados a perguntar o que desejam saber sobre seu modo de viver.
• Situações de entrevistas entre familiares
para se conhecer quanto às origens e as
razões de viver no lugar onde estão.
• Situações coletivas de conversa sobre o
modo de vida das pessoas (histórias familiares), o que gostam e não gostam de fazer.
• Situações de leitura, com apoio do professor, de histórias de vida de outras crianças
em outras épocas e atuais.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios da criança sobre as convivências coletivas
(sociais e culturais) no cotidiano familiar e no círculo de convivência a
partir de vivências e relatos;
• da participação e envolvimento da
criança nas atividades;
• dos procedimentos de leitura de imagens, a partir dos depoimentos orais.

• Reconhecer os diferentes modos de
vida de povos e comunidades tradicionais em distintos
lugares.

econômica de grupos de diferentes origens.

contribuição cultural
no lugar onde vive.

• Interação com a paisagem
cultural do espaço vivido e
outros distantes, indagando
sobre os diferentes modos
de viver, sentir, trabalhar e
se divertir.

• A paisagem cultural do
espaço vivido e outros
distantes.

• Reconhecimento e identificação dos diferentes povos e
comunidades (quilombolas,
indígenas, ...) que vivem no
Brasil.

• Os povos e comunidades tradicionais que vivem no Brasil.

• Reconhecimento e identificação dos grupos indígenas
que habitam na região onde
mora, como vivem, seus hábitos alimentares, moradia,
aspectos culturais, tradições
e costumes.

• Grupos indígenas que
habitam nossa região.

• Apreciação de representações da paisagem feitas pelos povos indígenas.

• Representação da paisagem pelos indígenas.

• Modo de vida dos indígenas da nossa região.

Pode-se, então, considerar incluir povos e
comunidades tradicionais que habitavam
a região, a fim de identificar as contribuições culturais e sociais desses povos para
o seu lugar

• Situação de reconhecimento e identificação dos diferentes modos de vida de povos tradicionais em distintos lugares, e
também os grupos sociais que vivem, trabalha e contribui para o desenvolvimento
do país, como as comunidades extrativistas, ribeirinhas e as comunidades de agricultura familiar.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios da criança sobre os diferentes povos e comunidades;
• da participação e envolvimento da
criança nas atividades;
• dos procedimentos de leitura de imagens, a partir dos depoimentos orais.

• Roda de conversa sobre os variados aspectos dos modos de vida, diferenciando
desde os hábitos alimentares e aspectos
de moradias até as tradições de cada comunidade e grupo étnico com representação no território brasileiro.
• Situação de reconhecimento e identificação dos grupos indígenas que habitam na
região onde mora como vive, seus hábitos
alimentares, moradia, aspectos culturais,
tradições e costumes.
• Situação de leitura de imagens dos hábitos alimentares, moradia, aspectos culturais, tradições e costumes de diferentes
modos de vida e suas relações com o ambiente.

• Perceber a natureza, a partir das
ações do cotidiano,

• Análise de imagens da natureza, em diferentes momentos da expressão dos seus fenômenos.

• A natureza em diferentes momentos.

• Realização de rodas de conversa para analisar imagens de paisagens próximas e distantes onde os fenômenos da natureza se
expressem de forma contrastante.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios da criança sobre os fenômenos da

demonstrando atitudes de conservação, como a atuação na rede da reciclagem de materiais,
cuidados
com o desperdício
de água e energia,
consumo em geral
e outras ações de
conservação ambiental.

• Discussão sobre consumo
consciente e desperdício de
água.

• Consumo consciente e
desperdício de água.

• Comparação de diferentes
opiniões e informações veiculadas na mídia impressa e
televisiva sobre a questão
dos resíduos sólidos.

• Resíduos sólidos.

• Análise de informações sobre ciclo de vida de algumas
embalagens e produtos do
consumo cotidiano.

• Tempo de decomposição das embalagens e
materiais.

• Realização de debates em que as crianças
possam se posicionar em relação às informações veiculadas na mídia impressa, sobre a questão dos resíduos sólidos.
• Realização de pesquisa para busca de informações sobre o ciclo de vida de algumas embalagens mais utilizadas em seu
cotidiano doméstico.
• Situações de produção escrita para planejar os textos das legendas: observar as
imagens, identificar se poderia traduzir
palavras, levando em conta a percepção
de quem lê, redigir uma legenda explicativa.

• Utilização da escrita para
construir legendas para imagens sobre as questões ambientais locais (da escola, do
bairro, da comunidade).

• Compreender que
a natureza do espaço,
enquanto
território e lugar, é
dotada de uma
historicidade,

• Situações de troca de informações sobre
uso e consumo de água em seu cotidiano
e também nas atividades industriais, comerciais e na agricultura.

• Produção de cartazes para
campanhas na escola sobre
os cuidados com a água, os
resíduos e a energia.

• Cuidados com a água.

• Apresentação (preparada coletivamente) do que foi estudado sobre conservação ambiental local (para outras turmas da escola e/ou para a
comunidade).

• Cuidados com a água.

• Reconhecimento do trabalho
de vários povos na construção do território brasileiro.

• As mudanças das paisagens, no lugar onde
vive.

• Identificação e explicação
das mudanças das paisagens no lugar onde vive

• Modificação das paisagens.

• Desperdício de energia.
• Destino do lixo.

•

•
•
•

natureza que conhecem e problemas
ambientais em sua cidade;
da capacidade de uso do repertório
oral pertinente às questões ambientais locais, por exemplo, nas situações de comparação e interpretação
de textos;
das produções escritas da criança
quanto ao repertório sobre os cuidados com o ambiente;
das atitudes frente ao desperdício da
água, da energia, dos materiais em
geral na escola;
da participação nas atividades coletivas.

• Realização de debate sobre as questões
ambientais em sua cidade, a partir de informações pesquisadas em diferentes fontes.

• Desperdício de energia.
• Destino do lixo.
• Situações de comparação (dados numéricos, imagens, mapas, ilustrações, depoimentos) sobre semelhanças e diferenças
entre regiões do Brasil em relação aos hábitos culturais (alimentação, vestuário,
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre trabalho com dados numéricos, ilustrações e imagens sobre
o lugar onde vivem;

onde o trabalho
social tem uma
grande importância para a compreensão da dinâmica
de suas interações
e transformações
das paisagens naturais e antrópicas
nos seus lugares
de vivência.

• Investigar os usos
dos recursos naturais, com destaque para os usos

(casa, escola, bairro, região
do entorno).

formas de falar, festas, edificações, atividades econômicas).
• Situação de identificação e explicação das
mudanças das paisagens, no lugar onde
vive (casa, escola, bairro, região do entorno) através de imagens, fotos etc.

• Identificação dos principais
componentes que atuam nos
processos de modificação
das paisagens (indústrias,
comércios, novas ruas, ampliação de bairros).

• Modificação das paisagens.

• Levantamento de hipóteses
sobre o papel da economia
da borracha na formação sócio espacial do Acre.

• O papel da economia
da borracha na formação sócio espacial do
Acre.

• Identificação do papel da
economia da borracha na
formação sócio espacial do
Estado do Acre e seu papel
no processo atual da criação
de Reservas Extrativistas.

• A borracha e sua contribuição na criação de
Reservas Extrativistas.

• Identificação das redes hídricas que favoreceram a economia extrativista na região
Amazônica.

• Os rios que favoreceram a economia na região Amazônica.

• Identificação das noções de
fluxo migratório, a partir da
leitura de mapas, textos e outras fontes.

• Fluxo migratório.

• Identificação do crescimento
da população brasileira, em
dados numéricos, no passado e no presente.

• Crescimento da população brasileira.

• Situação de análise de dados de população em tabelas e gráficos.

• Investigação dos usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em
atividades
cotidianas

• Recursos naturais.

• Situações de conversa sobre de onde vêm
os recursos que utilizamos na escola, em
casa e em outros locais do cotidiano.

• Situação de identificação dos principais
componentes que atuam nos processos
de modificação das paisagens (indústrias,
comércios, novas ruas, ampliação de bairros).
• Situação de estudo (em trabalho de
campo e em biblioteca) sobre a economia
extrativista e o trabalho na produção da
borracha hoje e ontem no Acre.
• Situação de estudo sobre a economia da
borracha e suas relações como sistema
econômico regional.

• -de como a criança procede enquanto trabalha com diferentes fontes e materiais.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança procede nas atividades de pesquisa.
• Propostas de produção de textos sobre as impressões individuais relativas ao assunto estudado.
• Avaliação da participação e disposição das crianças nas diferentes atividades realizadas.

• Situação de estudo sobre a estrutura agrária na Amazônia e o desmatamento.
• Situações de leitura e exploração de documentos sobre a economia extrativista hoje
e as parcerias industriais (mercado floresta).
• Situação de leitura de mapas de migração
e análise do tipo de representação dos dados.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios da criança sobre comércio local e sua participação na rede de mercadorias;

da água em atividades cotidianas
(alimentação, higiene, cultivo de
plantas etc.), reconhecer as trocas
que ocorrem no
espaço vivido, seja
no comércio, no
abastecimento de
água,
relacionando alguns aspectos com serviços públicos, e discutir os problemas
ambientais provocados por esses
usos.

(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.).
• Discussão dos problemas
ambientais provocados pelo
desperdício da água.

• Problemas ambientais
provocados pelo desperdício da água.

• Identificação das fontes de
recursos naturais que abastecem nossa vida cotidiana
(água, alimentos, vestuário,
produtos de higiene, entre
outros).

• Recursos naturais.

• Identificação dos tipos de comércio realizado em sua cidade e suas finalidades.

• Tipos de comércio.

• Participação em roda de conversa sobre a importância da
água no nosso dia a dia e o
reconhecimento dos impactos ambientais provocados
pelo uso indiscriminado, seja
na agricultura, na indústria
ou nas atividades cotidianas.

• O uso indiscriminado
da água.

• Informações sobre o circuito
de alguma mercadoria ou recurso do seu cotidiano (papel, madeira, tecidos, entre
outros).
• Análise das matérias primas
presentes nos produtos que
utilizamos na escola.

• Matéria prima.

• Matéria prima.

• Situação de entrevistas com moradores da
comunidade sobre onde obtêm alimentos,
vestuário, calçados e outros produtos do
seu cotidiano.
• Situações de pesquisa sobre a história de
mercadorias e seu uso; o que se usava antigamente que não se usa mais e o que se
usa hoje que não se usava antigamenteorganizar as hipóteses e encaminhar para
pesquisa.
• Trabalho de campo na cidade para observar, indagar e confrontar hipóteses levantadas, coletivamente, sobre o comércio de
alimentos ou vestuário.
• Situações de construção de gráficos e tabelas sobre dados do comércio local.
• Situação de análise de diferentes modos
de vida e suas relações com o ambiente
(por exemplo, pescador artesanal, trabalhador urbano).
• Situações para analisar o ciclo de vida de
matéria-prima utilizada no cotidiano, para
perceber a relação entre fontes de matérias-primas (recursos naturais), trabalho e
transformação, comércio, uso e descarte
de resíduos.
• Exercício do uso orientado da internet
para obter e tratar a informação sobre os
assuntos que estão sendo estudados.
• Situação de discussão dos problemas ambientais provocados pelo uso dos recursos
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• sobre participação em pesquisas na
comunidade;
• de como a criança indaga sobre seus
levantamentos de campo no estudo
do comércio de alimentos e vestuário;
• de como a criança representa em
gráficos os dados estudados;
• sobre a capacidade de preencher tabelas, obter informações na internet,
produzir textos simples sobre os estudos realizados.

• Comparar impactos das atividades
econômicas urbanas e rurais sobre
o ambiente físico
natural, utilizando
diferentes formas
de registro: escrito, imagem e desenhos; identificando componentes da natureza e
da sociedade na
paisagem e percebendo que a natureza participa de
todas as nossas
atividades produtivas, assim como
os riscos provenientes do uso de
ferramentas e máquinas.

naturais, especialmente da água, na agricultura, na indústria e nas atividades cotidianas.

• Organização de pesquisas
sobre informações na internet ou outra fonte de informações, com ajuda do professor.

• Matéria prima.

• Utilização de informações
numéricas sobre usos dos recursos florestais em nosso
cotidiano.

• Recursos florestais.

• Análise da cobertura vegetal
nativa do Brasil e a vegetação atual, lendo e comparando mapas a partir de suas
legendas.

• Vegetação do Brasil
antes e agora.

• Leitura, com apoio do professor, de gráficos e tabelas sobre desmatamento.

• Desmatamento da vegetação no Brasil e local.

• Leitura, com apoio do professor, de bloco diagrama para
estudar bacias hidrográficas.

• Bacias hidrográficas
do Acre.

• Comparações coletivas sobre as consequências do desmatamento, a partir do estudo de diferentes imagens, em relação à
água, ao conforto térmico, à avifauna (o
conjunto das aves de uma região ou ambiente, entre outros).

• Leitura com apoio do professor de bloco diagrama para
estudar as formas de relevo
e cobertura vegetal.

• Formas de relevo acreano.

• Situações em que as crianças busquem informações sobre a cobertura vegetal na
sua cidade, no estado do Acre e no Brasil,
em várias fontes bibliográficas.

• Participação em rodas de
conversa onde é preciso relatar sobre a percepção individual e coletiva do relevo local
e da vegetação nativa e
atual.

• Formas de relevo acreano.

• Situação de pesquisa quanto ao destino
da água descartada pela indústria e,
ainda, quanto à distribuição, disponibilidade e utilização de água no espaço vivido, na cidade e no planeta, face às suas
condições naturais de oferta e obtenção.

• Vegetação do Acre antes e agora.

• Formas de relevo acreano.

• Situação de leitura compartilhada de textos acessíveis às crianças sobre o desmatamento das florestas tropicais.
• Situação de leitura e interpretação de gráficos simples (barras) sobre a progressão
de desmatamento na Amazônia ou série
de mapas produzidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (ver site na bibliografia).

• Exploração de mapas temáticos sobre
este assunto no Atlas, na internet, entre
outros.
• Situação de identificação, de problemas
ambientais, a partir da escala local para
compreender, posteriormente, o tema em
outras escalas, como a região, o país e até
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Observação, registro e análise:
• de como a criança procede nas atividades sugeridas na coluna anterior.
• Avaliação da participação e disposição das crianças nas diferentes atividades realizadas.
• Outras propostas: apresentação de
uma situação problema que amplie o
tema do desmatamento, trabalhado
na classe, como por exemplo: se a
turma estudou a progressão de desmatamento e sabemos que alguns
animais correm risco de desaparecer
por causa disso, uma possibilidade é
propor que a criança crie uma medida para combater o risco de extinção local desta espécie.

os problemas ambientais que afetam o
planeta todo.

• Apresentação de pequenas
exposições sobre temas estudados em Geografia, com
ajuda do professor.

• Ler, com ajuda do
professor, fontes
textuais e/ou com
imagem, que tratam da previsão do
tempo meteorológico (dados de

• Interesse e empenho em organizar informações pesquisadas no estudo dos problemas das sociedades consumidoras de recursos.

• Impactos ambientais
no local de vivência,
provocado pela ação
humana.

• Valorização das alternativas
acessíveis às crianças para
colaborar com a melhoria do
ambiente escolar.

• Impactos ambientais
no local de vivência,
provocado pela ação
humana.

• Identificação e comparação
de impactos ambientais, no
local de vivência (erosão,
deslizamentos, escoamento
superficial,
intemperismo
etc.), provocado pela ação
humana e relacionando com
as atividades econômicas:
indústria, agropecuária, comércio.

• Impactos ambientais,
relacionando com as
atividades econômicas: indústria, agropecuária e comércio.

• Identificação dos riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas.

• Impactos
ambientais,relacionando com
as atividades econômicas: indústria, agropecuária e comércio.

• Leitura das escalas de medição de termômetros simples,
aprendendo a unidade de
medida da temperatura.

• Fenômenos naturais
como chuva e vento.

• Leitura da quantidade de
chuva em pluviômetro artesanal.

• Fenômenos naturais
como chuva e vento.

• Situação de identificação e comparação
de impactos ambientais no local de vivência (erosão, deslizamentos, escoamento
superficial, intemperismo etc.), provocado
pela ação humana e relacionando com as
atividades econômicas: indústria, agropecuária, comércio.

• Atividades práticas-exploratórias com instrumentos utilizados para medir temperatura, pluviosidade, ventos.
• Situações de comparação de medidas
para obter dados de temperatura de diferentes ambientes, na escola e em casa.
• Observação: as crianças podem tomar notas, desenhar figuras sobre as medições e
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Observação, registro e análise:
• de como a criança procede nas atividades sugeridas na coluna anterior.
Outras propostas:
• identificação de parâmetros do
tempo meteorológico, a partir da observação de dados de jornal e TV;

termômetros, pluviômetros, ventos
e tabelas pictóricas publicadas em
jornal ou divulgadas pela TV e Internet).

• Utilizar o conhecimento sobre o
tempo para elaborar um registro de
observações realizadas sobre o céu
e a temperatura diária em sua localidade e participar
de discussões sobre a importância
do tempo meteorológico no cotidiano, utilizando-se
de repertório oral
adequado.

• Utilização das escalas de observação sensível (Escala
Beaufort) para observar os
ventos.

• Fenômenos naturais
como chuva e vento.

• Observação de nuvens e desenho dos estados do céu
em seu bairro, de dia e à
noite.

• Fenômenos naturais
como chuva e vento.

• Formulação de hipóteses sobre a previsão do tempo,
comparando
observações
empíricas do céu.

• Previsão do tempo.

• Produção de escritas numéricas sobre as observações do
tempo.

• Previsão do tempo.

• Discussão sobre o tempo e
suas variações.

• Variação do tempo.

• Produção de registros escritos sobre a observação empírica do céu de seu bairro.

• Observação do tempo.

• Produção do desenho de observação do céu diurno e noturno.

• Observação do tempo.

• Discussão sobre os ritmos do
tempo em nosso cotidiano.

• Observação do tempo.

observações empíricas do tempo e levantar questões: sempre esfria à noite? Porque o céu muda de cor? A pergunta, em
levantamentos empíricos, é preciosa e
muito mais importante do que as medições precisas.

• descrição, através de desenho, das
atividades de observação e coleta de
dados realizados.

• Atividades de curta duração planejadas
para medições de parâmetros do tempo e
clima: temperaturas, pluviosidade, nebulosidade, formas e cores de nuvens.
Observação:
• através de observação direta, as crianças
podem descobrir que:
• o céu muda o tempo todo em função da
movimentação do ar e da umidade;
• as cores do céu nos informam muitas coisas sobre o tempo;
• a temperatura se modifica, ao longo do
dia, mas nem sempre o meio dia é o horário mais quente.
• Elaboração de cadernos de registros de
observação empírica e sistematizada do
tempo meteorológico.
• Leituras de textos científicos adequados
para crianças sobre tempo e clima.
• Busca de informações sobre os tipos de
tempo em outros lugares do mundo.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede nas atividades sugeridas na coluna anterior.
• Propostas de descrição através de
desenho das atividades de observação e coleta de dados realizados.
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• Ler, identificar, interpretar e produzir mapas simples,
com ajuda do professor, sabendo
fazer uso de legendas, mapas e imagens bidimensionais e tridimensionais como fonte de
informações sobre
assuntos geográficos, tais como o
clima, as comunidades e os ambientes em sua cidade e no Brasil,
observando e comparando
mapas
com
fotografias
dos lugares.

• Participação em conversas
sobre assuntos relacionados
aos componentes da natureza, na paisagem local de
sua cidade.

• Componentes da natureza.

• Leitura de mapas temáticos
a partir das legendas.

• Legendas em mapas
temáticos.

• Construção de legendas para
diferentes tipos de imagens
e mapas.

• Legendas em mapas
temáticos.

• Estabelecimento de relação
entre a produção de mapas e
a utilização de símbolos que
compõem o alfabeto cartográfico (letras, linhas e
áreas) e reconhecimento de
que todos os símbolos de um
mapa são explicados na legenda que o acompanha.

• Mapas temáticos de
componentes da natureza.

• Reconhecimento e elaboração de legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes
escalas cartográficas.

• Mapas temáticos de
componentes da natureza.

• Exploração de diferentes mapas do Atlas escolar para
identificar elementos da legenda dos mapas.

• Mapas temáticos de
componentes da natureza.

• Comparação de mapas temáticos de componentes da
natureza com imagens fotográficas para obter informações sobre as fisionomias da
cobertura vegetal, formas de
relevo, organização da drenagem etc.

• Mapas temáticos de
componentes da natureza.

• Situações de desenho de paisagens, utilizando croqui e observação de campo.
• Situação coletiva de leitura de imagens de
revistas e outros portadores.
• Situações de utilização do Atlas para obter
informações sobre sua cidade e Estado do
Acre, a partir de algum tema específico, tal
como o estudo do tempo e clima, cobertura vegetal, relevo etc.
• Situação de leitura de legendas para obter
informação sobre um assunto que está
sendo estudado, como o alfabeto cartográfico (ponto, linha, cores e área).
• Situação de construção da noção de legenda, proporção e escala para garantir a
compreensão da lateralidade.
• Situações de análise de fotografias aéreas
ou oblíquas para construção de legendas.
• Leituras de imagens de diferentes épocas
para comparar e identificar transformações.
• Atividades com máquina fotográfica para
aprender como enquadrar e recortar do
real uma informação desejada.
• Análise de fotografias e procurar descobrir
quais seriam as intenções dos fotógrafos.
• Situação de identificação e interpretação
de imagens bidimensionais (legendas em
mapas, plantas, croquis, fotografias aéreas e imagens de satélites) e também em
modelos tridimensionais (legendas de maquetes), em diferentes tipos de representação cartográfica, partindo do que está
próximo do estudante, como a sala de aula
e a escola, para, então, incluir o que está
mais distante.
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Observação, registro e análise:
• dos registros e instrumentos de representação elaborados pela criança;
• de como a criança lê e produz legendas, a partir de imagens e do Atlas;
• da capacidade de uso do repertório
adquirido no estudo e nas exposições orais;
• do interesse em comunicar os saberes adquiridos em eventos extraclasse.
• de como a criança lê e identifica imagens bidimensionais e tridimensionais.

• Manuseio de materiais com
diferentes formas de representação do espaço.

• Diferentes formas de
representação do espaço.

• Identificação e interpretação
de diferentes tipos de representação cartográfica, a partir do plano bidimensional
(mapa) e tridimensional (maquete).

• Diferentes tipos de representação cartográfica, a partir do plano
bidimensional e tridimensional.

• Compartimentação da imagem de uma paisagem em
suas unidades de paisagem
(manchas e corredores) de
símbolos para imagens dos
lugares estudados.

• A transformação da
paisagem ao longo do
tempo.

• Comparação de uma mesma
paisagem em dois momentos do ano, identificando
seus estados e levantando
hipóteses sobre sua transformação.

• A transformação da
paisagem ao longo do
tempo.

• Participação na organização
coletiva de exposição fotográfica dos lugares e suas
paisagens naturais, a partir
do mapa de vegetação.

• A transformação da
paisagem ao longo do
tempo.

• Apresentação de pequenas
exposições sobre temas estudados em geografia, com
ajuda do professor.

• A transformação da
paisagem ao longo do
tempo.

• Interesse e empenho em organizar informações no
tempo.

• A transformação da
paisagem ao longo do
tempo.
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• Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos
da natureza, comparando as atividades de trabalho
em diferentes lugares,
comunicando as conclusões dos estudos
realizados
por
meio da produção
de textos escritos,
ilustrações e exposições orais, com
apoio do professor.

• Identificação de produtos extraídos da natureza de ordem alimentar (vegetais e
minerais), relacionando com
a indústria e com o trabalho,
comparando as atividades
de trabalho em diferentes lugares.

• Coleta vegetal e mineral.

• Exposição de diferentes matérias-primas da produção,
presentes no cotidiano do
aluno, que são cultivados (arroz, feijão, frutas, verduras,
legumes etc.).

• Alimentos agrícolas.

• Participação na organização
de painéis.
• Participação na organização
de murais, folhetos e roteiros.
• Participação em exposições
orais.

• Alimentos
zados.

industriali-

• Situações de seleção de informação e escolha de linguagens para expor produções
sobre a paisagem e seus componentes.
• Situações de apreciação de painéis em exposições extraclasse ou pela televisão
(eventos, feiras culturais, museus, entre
outros).
• Situações de organização de seminários
orais para comunicar conclusões de estudo.
• Situação de leitura de texto sobre o que
muda na paisagem de um lugar, cidade ou
região com a extração de matéria-prima e
identificação de alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho, em diferentes lugares.
• Situação de identificação e exposição dos
diferentes tipos de indústria e matériasprimas existentes na região onde o estudante mora.
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Observação, registro e análise:
• da capacidade de uso do repertório
adquirido no estudo nas exposições
orais;
• do interesse em comunicar os saberes adquiridos em eventos extraclasse;
• se a criança reconhece as linguagens
estudadas, fora da sala de aula em
exposições, museus, eventos, feiras
etc.

9. QUADRO ORGANIZADOR DE CONTEÚDOS – 4º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Descrever processos migratórios e
selecionar, em seus
lugares de vivência
e em suas histórias
familiares e/ou da
comunidade, elementos de distintas
culturas (indígenas,
afro-brasileiras, de
outras regiões do
país, latino-americanas, europeias,
asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma
delas e sua contribuição para a formação da cultura
local, regional e
brasileira,
percebendo que a sociedade e a natureza
possuem princípios
e leis próprias e que
o espaço geográfico resulta das interações entre elas.

• Identificação de grupos sociais (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país,
latino-americanas, europeias,
asiáticas etc.), na escola, cidade ou região onde mora.
• Seleção de elementos culturais (hábitos, música, comidas
típicas etc.), presentes no cotidiano das famílias e na escola,
que são parte da cultura local,
trazidos pelos processos migratórios e de povos originários.
• Identificação dos rios e bacias
hidrográficas, no processo de
povoamento do território brasileiro.
• Identificação, descrição e caracterização dos processos
migratórios no Brasil e dos
usos do território.
• Identificação da noção de população urbana no Brasil e o
processo de urbanização do
território brasileiro, inclusive
na Amazônia.

• Propostas de atividades

• Grupos sociais
indígenas, afrobrasileiras.

• Hábitos e costumes familiares
oriundos do processo migratório.

• Os rios e bacias
hidrográficas no
processo de migração.
• Processos migratórios no Brasil e
usos do território.
• População
urbana no Brasil.
• Processo de urbanização do território brasileiro.
• Processo de urbanização
na
Amazônia.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Situação de identificação dos grupos sociais
(indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias,
asiáticas etc.), na escola, cidade ou região
onde mora, através da pesquisa das histórias familiares dos alunos, reconhecendo os
traços da imigração de diversos locais a partir dos seus hábitos, com perguntas como:
• de onde vieram seus avós?
• quais os traços familiares que podem ser reconhecidos dos antepassados?
• quais os elementos culturais (hábitos, música, comidas típicas etc.)?
• quais as atividades, jogos e brincadeiras?
• Situação de identificação, descrição e caracterização dos processos migratórios no Brasil e dos usos do território como contribuições para formar o povo e a cultura do Brasil, com hábitos, palavras, ritmos musicais,
comidas, festas e padrões de moradias.
• Situações de revisão com desenho de perspectiva em diferentes pontos de vista: lateral, oblíquo e vertical em diferentes paisagens.
• Situações de desenho da paisagem, a partir
da observação direta (em trabalho de
campo), indireta (de fotografias ou pinturas),
imaginária (lugares onde nunca estiveram).
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
• Análise do registro sobre como a criança procede nessas diferentes situações propostas, comparando-as para
verificar a evolução.
• Análise do desenho da criança quanto
aos parâmetros propostos abaixo*.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Avaliações pontuais em situação de
prova, a partir de questões dissertativas sobre o assunto estudado, por
exemplo, sobre os componentes de
uma paisagem estudada.

• Análise de imagens, textos e
relatos sobre o modo de viver
a paisagem urbana e rural.
• Apresentação de imagens que
mostrem a pluralidade de atividades que se realizam nas
diferentes cidades e meios rurais.
• Análise de imagens em diferentes perspectivas, para perceber os planos que compõem
as paisagens urbanas e rurais.
• Discussão sobre as atividades
de trabalho nas paisagens urbanas e rurais.
• Desenho de componentes da
paisagem sobre fotografia aérea ou imagem de satélite.

• Reconhecer a importância da cartografia como uma
forma de linguagem para trabalhar
em diferentes escalas espaciais as representações
locais e globais do espaço geográfico.

• Observação da paisagem cultural do espaço vivido e de outros distantes, indagando sobre os diferentes modos de viver, sentir, trabalhar e se divertir.
• Localização do seu município
em mapas de diferentes escalas (local ao nacional).
• Apresentação de formas em
diferentes escalas, revendo as
noções de perspectiva e utilizando imagens de satélite e
fotografias.
• Comparação de objetos representados em diferentes escalas.

• Modo de viver a
paisagem
urbana e rural.
• Modo de viver a
paisagem
urbana e rural.
• Planos que compõem as paisagens urbanas e
rurais.
• Atividades de trabalho nas paisagens urbanas e
rurais.
• Atividades de trabalho nas paisagens urbanas e
rurais.
• Paisagem do espaço vivido e as
relações sociais.

• Localização do
município
em
mapas.
• Imagens de satélites.

• Representações
em diferentes escalas.
•

• Organização de exposição de desenhos,
com apreciação oral coletiva, das representações gráficas.
• Situações de identificação e representação
por desenho de diferentes planos da paisagem, diferentes itinerários e construção de
legendas por símbolos.
• Roda de conversa sobre a percepção das semelhanças e diferenças, transformações e
permanências, nas paisagens urbanas e rurais.
• Situações de leitura de textos (literários, informativos) sobre as paisagens urbanas e
rurais, em diferentes portadores: enciclopédias, jornais, revistas, ‘sites’ da Internet,
Atlas, entre outros.
• Situações de produção de textos: legendas
para imagens e mapas, descrições de paisagem, textos autorais sobre questões tematizadas no estudo das paisagens urbanas e
rurais.
• Situações de produção de seminários, realização de entrevistas, que podem ou não estar inseridas em atividades sequenciadas
demandantes de uma escuta atenta.
• Situações de identificação, em diferentes
mapas, da localização do município.
• Situação de leitura e interpretação de fotografias áreas e imagens de satélite do município.
• Situações de roda de conversa sobre o que
os alunos conhecem de seu município.
• Trabalho de campo, nos arredores da escola, para identificar atributos espaciais e
representação por símbolos.
• Exploração do Atlas de geografia para leitura
de mapas, em diferentes escalas, do município.
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• Análise do registro sobre como a criança procede nessas diferentes situações propostas, comparando-as para
verificar a evolução.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Avaliações pontuais em situação de
prova, utilizando mapas e fotografias
aéreas para serem lidas e interpretadas.

• Realizar leitura e
comparar tipos variados de mapas,
identificando suas
características, elaboradores, finalidades, diferenças e
semelhanças , utilizar algumas formas
de representação e
reconhecer na cartografia um elemento identificador
do método geográfico.

• Comparação de diversos mapas temáticos (político, econômico, físico, demográfico, histórico, vegetação, relevo etc.),
reconhecendo suas características, diferenças, semelhanças e finalidades.
• Interpretação de fotografias,
imagens, de satélite, planta
pictórica, planta, croqui cartográfico, etc., utilizando símbolos.
• Leitura de mapas sobre aspectos e componentes da paisagem do município.
• Identificação dos contornos
do município, estado e país.

• Mapas
cos.

temáti-

• Interpretações
de representações dos espaços.
• Leitura de mapas do município.
• Contornos
do
município,
estado e país.

• Situação de comparação de fotografia aérea, planta pictórica, planta de ruas e elaboração de croqui.
• Situação de comparação entre fotografia aérea e imagem de satélite de uma mesma
área e conversa sobre o que se vê em diferentes escalas, procurando identificar os diversos equipamentos que produzem imagens da superfície terrestre.
• Situação de comparação de diferentes tipos
de mapas e suas legendas (várias escalas),
identificando suas características, finalidades, diferenças e semelhanças, assim como
identificar elementos em outros materiais,
como plantas dos bairros ou regiões de vivência dos estudantes.
• Situações de fotointerpretação e criação de
legendas para fotografias aéreas.
• Situações de comparação entre os desenhos e esquemas feitos pelas crianças e os
mapas feitos pelos cartógrafos.
• Situação de comparação entre plantas de
ruas e fotografias aéreas.
• Situação de identificação do alfabeto da cartografia (linha, ponto, áreas).
• Situação de criação de mapas temáticos, separando os símbolos (linha, ponto, áreas).
• Situação de identificação de posição de objetos em mapa, utilizando leitura por quadrículas.
• Situação de leitura de imagens e fotografias,
observando se a visão tirada é frontal, oblíqua ou vertical para o trabalho de alfabetização cartográfica.
• Situação de jogos e brincadeiras que auxiliem na compreensão da orientação, localização e lateralidade.
• Situações-problema para que o aluno precise desvendar, a partir do mapa do
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• Análise do registro sobre como a criança procede nessas diferentes situações propostas, comparando-as para
verificar a evolução.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Análise das produções da criança, considerando o uso da linguagem da cartografia.
• Propostas de uso dos símbolos para ler
mapas do seu cotidiano.
• Proposta de uso de jogos e brincadeiras que auxiliem na compreensão da
orientação.
• Proposta de situações-problema.

• Distinguir funções e
papéis dos órgãos
do poder público
municipal e canais
de participação social na gestão do
Município,
incluindo a Câmara de
Vereadores e Conselhos Municipais.

• Identificação e distinção da
função dos órgãos do poder
público municipal: câmera de
vereadores, prefeituras, ministério público, conselhos etc.
• Identificação e distinção do
papel dos administradores públicos, da atuação dos gestores municipais e canais de
participação social, frente à
organização e solução de problemas no município de vivência do aluno.

• Poderes públicos
municipais.

•

• Papel dos administradores públicos.

•

•

•
• Distinguir unidades
político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da
Federação e grande
região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando
seus lugares de vivência.

• Identificação e distinção dos
poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, reconhecendo o
papel de cada um.
• Participação em roda de conversa sobre as pessoas que
trabalham nos órgãos públicos.
• Leitura de mapa, explorando
as unidades político-administrativas e federativas do Brasil, suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência.

• Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, e o papel de cada um.
• Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, e o papel de cada um.
• Leitura de mapa
das unidades político administrativas e federativas do Brasil.
• Fronteiras e hierarquia das unidades políticoadministrativas e
federativas do
Brasil.

•
•
•
•
•
•
•

município ou do bairro, a localização de lugares. A escala pode ser variada, desde que
a situação-problema seja criada para que o
aluno possa desenvolver o raciocínio espacial.
Situação de identificação das unidades político-administrativas, mostrando como é organizado o território brasileiro, que as unidades recebem o nome de estados e que possuímos um Distrito Federal.
Situação de identificação e distinção da função dos órgãos do poder público municipal:
câmara de vereadores, prefeituras, ministério público, conselhos etc.
Situação de identificação da organização
política do município e do estado, além da
questão da representatividade dos agentes
públicos.
Situação de registro e produção das atividades acima.
Situação de uso do Atlas de Geografia do
Brasil, apresentando o Brasil político, a divisão regional e a base municipal.
Situação de identificação e distinção dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, reconhecendo o papel de cada um.
Situação de roda de conversa sobre as pessoas que trabalham nos órgãos públicos, algumas questões podem nortear o debate:
como é formado e administrado um município?
quem são os funcionários e quais são os cargos que ocupam os representantes?
É importante distinguir funções e papéis dos
órgãos do poder público municipal, executivo, judiciário e legislativo.
Atividade de leitura de mapa, explorando as
unidades
político-administrativas
e
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• Análise do registro sobre como a criança procede nessas diferentes situações propostas, comparando-as para
verificar a evolução.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Proposta de registro e produção de atividades.

• Análise do registro sobre como a criança procede nessas diferentes situações propostas, comparando-as para
verificar a evolução.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Proposta de roda de conversa e atividade de leitura de mapas.

• Identificar e descrever territórios étnico-culturais, existentes no Brasil,
tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, reconhecendo
a legitimidade da
demarcação desses territórios.

• Identificação e descrição dos
territórios
étnico-culturais,
existentes no Brasil.
• Elaboração de pesquisa sobre
os territórios indígenas e quilombolas do Brasil, descrevendo suas características e
reconhecendo a legitimidade
da demarcação desses territórios.
• Participação em roda de conversa sobre a importância da
preservação cultural desses
territórios étnicos como símbolo da resistência para poder
reconhecer a legitimidade da
demarcação de terras.
• Identificação em mapas temáticos das reservas indígenas e
quilombolas.

• Distinguir nas grandes unidades de
paisagens, os diferentes graus de humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas
fronteiras, sejam
elas naturais ou
históricas, a exemplo das grandes

• Distinguir nas grandes unidades de paisagens, os diferentes graus de humanização da
natureza, inclusive a dinâmica
de suas fronteiras, sejam elas
naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens naturais, as sociopolíticas (como
dos Estados Nacionais) e urbano-rural.
• Exploração de objetos produzidos pelo homem, a partir de

• Territórios
étnico-culturais
existentes
no
Brasil.
• Territórios indígenas e quilombolas do Brasil.

• Características
dos territórios indígenas e quilombolas do Brasil.
• Demarcações
dos territórios indígenas e quilombolas.
• Mapas temáticos
das reservas indígenas e quilombolas.
• Paisagens em diferentes escalas
de observação,
local e regional.

• Processo de produção de objetos

federativas do Brasil, suas fronteiras e sua
hierarquia, localizando seus lugares de vivência.
• Situação de identificação, em mapas temáticos e descrição dos territórios étnico-culturais, existentes no Brasil.
• Situação de pesquisa sobre como são formados os territórios indígenas e quilombolas do Brasil para poder descrever suas características e distinguir os territórios.
• Situação de roda de conversa sobre a importância de aprender a história da formação
dos quilombos no Brasil, reconhecendo os
territórios étnicos como símbolo de resistência.

• Organização coletiva de coleções de imagens sobre diferentes paisagens brasileiras
(pode-se incluir imagens de objetos da natureza ou feitas pelo ser humano), conforme
um tema de estudo, buscando descrever,
oralmente, os componentes das paisagens,
criando grupos de classificação dos atributos.
• Rodas de conversa sobre os diferentes objetos e imagens, comparando o que se vê,
como os objetos são feitos, quais materiais
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• Análise do registro sobre como a criança procede nessas diferentes situações propostas, comparando-as para
verificar a evolução.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Proposta de roda de conversa, pesquisa e atividade de leitura de mapas.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios da criança
sobre as paisagens que pertencem ao
espaço vivido;
• sobre como a criança procede nas situações propostas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.

paisagens naturais,
as
sociopolíticas
(como dos Estados
Nacionais) e urbano-rural.
•

•

•
•
•

• Reconhecer, na paisagem local e no lugar onde vivem, as
diferentes manifestações da natureza.

•

•

•

recursos da natureza, procurando descobrir como foram
feitos (desde a matéria-prima
até o descarte), trocando informações com os colegas e
professor.
Comparação e separação em
tipologias, das unidades de
paisagem visíveis em imagens
de diferentes domínios vegetacionais brasileiros.
Vivência de planejamento e
execução de álbum de imagens do Brasil, de sua diversidade humana e natural, utilizando legendas.
Descrição de paisagens brasileiras quanto à sua vegetação
e clima.
Pesquisa sobre o modo de
vida nas florestas tropicais em
diferentes regiões brasileiras.
Pesquisa sobre os principais
problemas ambientais, e possíveis soluções.
Identificação das características e dos componentes naturais e antrópicas nas paisagens (rios, relevo, solos, climas, cobertura vegetal) no
ambiente onde vive.
Identificação de características da paisagem local em textos e imagens, incluindo o patrimônio cultural e ambiental
da cidade.
Conhecimento dos nomes de
atributos e componentes da
paisagem
(por
exemplo,

com recursos naturais.
•

• Paisagens de diferentes domínios vegetacionais brasileiros.
• Diversidade humana e natural
da paisagem do
Brasil.

•
•
•

• Vegetação
e
clima existente
no Brasil.
• Modo de vida
nas florestas tropicais.
• Problemas ambientais, e possíveis soluções.
• Componentes
naturais e antrópicas nas paisagens.

•

• Características
da paisagem local.

•

• Denominações
dos componentes da paisagem.

•
•

•

são utilizados, de onde se acredita vir os materiais ou as paisagens.
Organização de sequências seriadas de objetos e imagens, conforme suas características relevantes (por exemplo: paisagens com
praias, florestas, campos, rios amarelados,
verdes etc.).
Visitas planejadas a espaços em que as imagens ou os materiais dos objetos possam se
visualizados.
Organização de uma pesquisa sobre o modo
de vida das pessoas nas paisagens florestais da Amazônia.
Organização de uma pesquisa sobre os problemas e possíveis soluções para conservar
as florestas tropicais.
Situações em que as crianças localizem a
extensão da Floresta Amazônica e percebam que seu município está neste domínio.
Pesquisa sobre como e por que o município
perdeu sua cobertura florestal.
Organização de exposição de todos os estudos sobre a humanização da natureza e as
grandes paisagens brasileiras: problemas e
soluções para o desmatamento.
Situações de observação de paisagens variadas, tendo-se planejado problematização
que desafie as crianças e oriente as suas observações, em relação aos componentes naturais da paisagem de sua vivência (tipos de
tempo, vegetação, rios, formas do relevo).
Rodas de conversa sobre características de
paisagens locais e distantes, a partir de filmes, fotos, trabalhos de campo ou outras
formas de levantamento de dados e informações, que permitam perceber as possíveis interações entre os fatores (por exemplo: será que todos os desertos são quentes?).
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• Propostas de leitura de imagens e produção de textos sobre as impressões
individuais, relativas ao assunto estudado.

• Observação, registro e análise de
como a criança interage com os componentes do meio ambiente, ao longo
das atividades propostas.
• Propostas de uso de imagens já estudadas para que a criança formule perguntas e comentários que indiquem
como se manifesta, em relação ao assunto estudado.
• Propostas de preenchimento de tabelas simples com informações sobre as
paisagens estudadas, para identificar
e comparar seus componentes.

•

•

•

•

•

alguns compartimentos do relevo, tipologias de cobertura
vegetal e tipos presentes em
seu município) contidos em diferentes portadores textuais.
Comparação de diferentes
paisagens, a partir de dados
em mapas, tabelas e gráficos,
fotografias, ilustrações e textos.
Utilização da observação empírica como forma de obter dados sobre as paisagens estudadas.
Reconhecimento e comparação de diferentes paisagens
naturais e a relação entre os
atributos: floresta e clima, relevo, solos e vegetação, a partir de textos e imagens.
Observação indireta de ilustrações e fotografias de ambientes pouco transformados, reconhecendo e relacionando
seus componentes do meio biótico e os elementos do meio
físico: água, rochas, solo.
Participação em preparação
de trabalho de campo para levantamento de informações
sobre as manifestações da natureza.

• Busca de informações sobre
mudanças nas paisagens naturais, ao longo do tempo.
• Levantamento de suposições
e busca de informações para

• Comparação de
paisagens.

• Observação empírica da paisagem.
• Relação entre os
atributos:
floresta e clima, relevo, solos e vegetação.
• Ambientes pouco
transformados.
• Mudanças nas
paisagens naturais, ao longo do
tempo.
• Ambientes pouco
transformados.
• Mudanças nas
paisagens naturais, ao longo do
tempo.
• Transformações
das paisagens.
• Transformações
das paisagens.

• Trabalho de campo planejado nas áreas externas da escola ou imediações, com vistas
a observações de atributos da paisagem natural.
• Comparações coletivas sobre os componentes da natureza, a partir de fotografias, filmes ou trabalhos de campo, seguidas de registros coletivos e individuais, identificando
características dos componentes, por exemplo: rios são avermelhados ou verdes, possuem corredeiras ou não;
• Os tipos de tempo variam cotidianamente e
os climas variam em períodos maiores;
• Vegetação abundante em florestas tropicais.
• Investigação sobre a transformação de vegetação específica, tais como o desmatamento na Amazônia para o plantio de soja
ou criação de gado.
• Produção de registros pelo desenho de observação do céu, em diferentes horários do
dia, em classe ou em casa, para identificar e
conversar sobre os componentes e os tipos
de tempo no lugar em que vivem.
• Observações repetidas do entorno para detectar o que muda e o que parece causar
mudança, por exemplo, nos tipos de tempo.
• Músicas e jogos, envolvendo conhecimento
dos componentes dos ambientes e das paisagens.
• Situação de descrição da preservação ou degradação das paisagens, bem como a caracterização do tipo de produção que as caracteriza (Quem são os moradores? Como vivem? O que e como produzem? Qual a tecnologia empregada e qual a relação produção e ambiente?)
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• Propostas de produção de textos informativos sobre os estudos realizados.

explicar as transformações
das paisagens.
• Identificação das tipologias de
relevos, rios, climas e coberturas vegetais do local, situando-as no contexto do Brasil.
• Descrição de algumas transformações da paisagem, a
partir do reconhecimento de
atividades humanas na cidade
e no campo.

• Reconhecer especificidades e analisar
a interdependência
do campo e da cidade, considerando
fluxos econômicos,
de informações, de
ideias e de pessoas.

• Reconhecer semelhanças e diferenças do trabalho do
campo e da cidade,

• Utilização de mapas para caracterizar as regiões brasileiras quanto ao relevo e cobertura vegetal.
• Identificação e elaboração de
uma lista de produtos cultivados e industrializados no local
de vivência do aluno, relacionando com os papéis desempenhados por eles na produção e consumo.
• Reconhecimento e análise
das principais características
da produção e fluxo das matérias-primas e produtos, considerando o avanço das tecnologias da comunicação e da informação.
• Avaliação da dinâmica das indústria, considerando a relação campo e cidade.
• Identificação e comparação
das características de diferentes formas de trabalho humano na leitura da paisagem
e
a
relação
de

• Tipologias de relevos no contexto
do Brasil.
• Transformações
da paisagem a
partir das atividades humanas na
cidade e no
campo.
• Relevo da regiões brasileiras e
suas características.
• Relação campo x
cidade, no processo de produção.

• Relação campo x
cidade, no processo de produção.

• Relação campo x
cidade, no processo de produção.
• Produção, circulação e consumo.
• O trabalho humano
e

• Levantamento de informações de produtos
cultivados e industrializados no local de vivência do aluno, relacionando com os papéis desempenhado por eles na produção e
consumo.
• Situação de avaliação e análise da interdependência entre o campo e a cidade, considerando fluxos econômicos, de produção,
circulação da produção e dinâmica de informações, de ideias e de pessoas.
• Situação de comparação das características
do trabalho no campo e na cidade, a partir
da escala local e regional, para discutir o
processo de produção (transformação de
matérias-primas), circulação e consumo de
diferentes produtos, a partir da sua região.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios da criança
sobre interdependência do campo e da
cidade;
• sobre como a criança procede nas situações propostas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Propostas de comparação e análise de
textos sobre as impressões individuais
relativas ao assunto estudado.

• Exposição de imagens acompanhadas de
músicas, que mostrem ou façam referência
ao trabalho humano.
• Leitura de textos didáticos sobre o trabalho
das pessoas, na cidade e no campo,

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios da criança
sobre modo de vida e os usos da natureza no cotidiano;
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nos modos que distintos grupos sociais que se apropriam da natureza e
a
transformam,
identificando suas
determinações nas
relações de trabalho, nos hábitos cotidianos, nas formas de se expressar e no lazer.

interdependência
existente
entre a cidade e o campo.
• Comparação das paisagens
de cidades e sua transformação, utilizando imagens, textos e mapas.

• Caracterização dos hábitos cotidianos no município em que
vive, identificando potenciais
para lazer e atributos da natureza.
• Descrição e discussão sobre o
processo de produção (transformação de matérias-primas), circulação e consumo
de diferentes produtos.
• Identificação e comparação
de diferentes circuitos de matérias-primas utilizadas em
produtos de seu dia a dia e os
tipos de indústria que os produzem.
• Identificação de produtos produzidos pelo trabalho artesanal.
• Identificação de percursos dos
alimentos desde a produção
(plantação) até o consumo
(comércio).
• Elaboração de mapas temáticos relacionados à história
dos alimentos: origem, local

interdependência existente entre a cidade e o
campo.
• Produção, circulação e consumo.
• O trabalho humano e interdependência existente entre a cidade e o campo.
• Hábitos cotidianos no município
em que vive.
• Transformação
de Matérias Primas.
• Comparação de
Diferentes Circuitos.

•
•

•

•

•

• Trabalho artesanal.
• Percursos
alimentos.

dos

• Locais de comercialização
dos
produtos agrícolas.

•
•

relacionando com o processo de produção
(transformação de matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos.
Leitura e conversa coletiva sobre o texto do
Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando a questão relativa ao trabalho.
Situações de pesquisa sobre o trabalho em
diferentes épocas e as relações sociais (referência ao trabalho escravo, trabalho assalariado dos operários, trabalho autônomo, o
empresariado, os mutirões de cooperação
etc.).
Situações de comparação de imagens e textos que situem a história de formação da cidade de vivência das crianças, permitindo
identificar permanências e transformações
na paisagem.
Situações de pesquisa, utilizando tabelas e
gráficos sobre os hábitos das pessoas em
relação aos equipamentos de cultura e lazer, inclusive os espaços naturais, tais como
praças, parques urbanos e Unidades de
Conservação, permitindo que as crianças
identifiquem as diferenças entre essas tipologias.
Levantamento de informações sobre os vários produtos consumidos pelas crianças,
identificando matérias-primas, classificando-as conforme o tipo e desenhando o
circuito imaginário (como as crianças pensam que são feitos) e o circuito real de produção (pesquisa em diferentes fontes para
conhecer o ciclo de vida dos produtos).
Levantamento de informações sobre produtos artesanais que as crianças conheçam e
pesquisa sobre o artesanato local.
Atividades com cartografia para desenho do
circuito de produtos e mercadorias, relacionados à alimentação.
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• sobre como a criança procede nas situações propostas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Propostas de leitura de imagens e produção de textos sobre as impressões
individuais relativas ao assunto estudado.

da plantação, da produção e
do consumo.
• Identificação de diferentes atividades profissionais que envolvam a produção e a circulação de produtos artesanais ou
industriais.
• Identificação e caracterização
dos locais de comercialização
dos produtos agrícolas (centrais de abastecimentos, feiras livres, supermercados...).
• Descrição das formas de uso
da terra na produção de alimentos, no seu município.
• Identificação da posição geográfica das grandes cidades,
em relação ao abastecimento
de alimentos.

• Identificar, no seu
cotidiano, os referenciais espaciais
de localização, orientação e distância, de modo a deslocar-se com autonomia e representar os lugares onde
vive e se relaciona.

• Utilização das direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas
paisagens rurais e urbanas.
• Identificação dos pontos cardeais, utilizando como referencial o próprio corpo.
• Leitura de mapas de itinerário
para diferentes modalidades
de deslocamentos do cotidiano.
• Disponibilidade para participar de jogos e brincadeiras sobre orientação e posição geográfica.

• Locais de comercialização
dos
produtos agrícolas.
• Locais de comercialização
dos
produtos agrícolas.
• Uso da terra na
produção de alimentos no seu
município.
• Posição geográfica das grandes
cidades, em relação ao abastecimento de alimentos.
• Orientações.

• Pontos cardeais
tendo o próprio
corpo como referência.
• Os mapas em
deslocamentos
do cotidiano.
• Orientação e posição geográfica
em brincadeiras.

• Observação no cotidiano dos locais de comercialização dos produtos agrícolas.
• Elaboração de cadernos de registros de pesquisa de campo e de classe, para documentação das atividades de levantamento de informações sobre os assuntos estudados.
• Leituras de textos científicos adequados
para crianças, sobre a produção de alimentos e abastecimento urbano.
• Situação de estudo da dinâmica do urbano
e do rural, a partir das mudanças visíveis na
paisagem, percebendo quais as marcas se
pode identificar nela a partir da produção
agrícola e da produção extrativa.

• Situação de uso dos pontos cardeais, os
pontos colaterais e os sub colaterais no cotidiano, utilizando diversos instrumentos,
tais como as bússolas e os mapas.
• Situações de jogos, utilizando os referenciais de orientação e distância.
• Situações de uso da rosa-dos-ventos em mapas, para localizar informações.
• Situações de roda de conversa para descobrir os diferentes meios de transporte utilizados pelos colegas da sala de aula.
• Situações de pesquisa sobre itinerários da
família.

900

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre itinerários e deslocamentos;
• de como a criança procede enquanto
realiza as atividades.
• Propostas de produção de itinerários e
de leitura de mapas de itinerários.
• Análise do conjunto das produções da
criança, comparando-as para verificar
a evolução.

• Manuseio e leitura de Atlas,
plantas e outros tipos de materiais de localização, orientação e distância.
• Busca de informações e consulta a fontes de diferentes tipos, como por exemplo, jornal,
revista, enciclopédia, sobre as
formas de deslocamento, no
passado e no presente (com
ajuda).
• Leitura oral, em situações vinculadas ao seu uso social,
adequando-a ao contexto de
comunicação.
• Interesse por conhecer as diferentes formas de deslocamento em sua cidade.
• Interesse e empenho em cuidar dos materiais e fontes utilizados para estudar sobre os
deslocamentos.
• Identificação de referenciais
espaciais para diferentes tipos de itinerários do cotidiano.

• Orientação e posição geográfica
em brincadeiras.
• As formas de
deslocamento no
passado e no
presente.

• As formas de
deslocamento no
passado e no
presente.
• Formas de deslocamento em sua
cidade.
• Formas de deslocamento em sua
cidade.

• Identificação dos tipos de transportes existentes na atualidade e aqueles que ocorrem
no município.
• Situação de pesquisa sobre a qualidade dos
meios de transporte.
• Situações de mapeamento e leitura de mapas e plantas de itinerários.
• Situações de mapeamento dos pontos de referência em vários percursos do cotidiano.
• Situações de leitura e discussão sobre mapas de itinerários de metrô, ‘shoppings’, aeroportos, navegação de cabotagem etc.
• Situação, a partir da problematização de
questões cotidianas, para saber onde se localiza, por exemplo, a escola, o mercado, a
Câmara de Vereadores, a prefeitura e o hospital em sua cidade.

• Referenciais espaciais nos itinerários do cotidiano.
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10. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação
em que vive, estabelecendo relações
entre migrações e
condições de infraestrutura.

• Descrição e análise do crescimento da população local, a
partir das taxas de natalidade,
mortalidade infantil, mortalidade e dos fluxos migratórios.
• Estabelecimento de relação
das taxas com as condições
de infraestrutura do seu município e estado.

• Território, redes e
urbanização.
• Crescimento
populacional.

• Identificar diferenças étnico-raciais e
étnico-culturais e
desigualdades sociais entre grupos em
diferentes territórios.

• Identificação das diferenças e
desigualdades sociais dos diferentes grupos étnico-raciais
e étnico-culturais.

• Desigualdades
sociais.

• Descrição e análise da composição da população brasileira
relacionado com as migrações
e condições de infraestrutura.

• População brasileira.

• Compreender a espacialidade e temporalidade
dos

• Análise e comparação de imagens, mapas, textos de diferentes épocas, buscando interpretar as transformações

• Transformações
do espaço vivido.

• Propostas de atividades

• Relação
do
crescimento
populacional e
infraestrutura.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar

• Situação de identificação das principais características da população acreana, a partir,
sobretudo, dos fluxos migratórios, movimentos de migração interna e imigração no país.
• Atividade de leitura e análise de gráficos, tabelas e mapas referente ao crescimento da
população local, a partir das taxas de natalidade, mortalidade infantil, mortalidade e
dos fluxos migratórios, relacionando com as
condições de infraestrutura do seu município e estado.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre as dinâmicas populacionais;
• de como a criança procede enquanto
realiza atividades de leitura e análise
de mapas, imagens, gráficos, tabelas e
textos etc.
• Registro de observação utilizando pautas individualizadas, contendo itens relacionados às expectativas de aprendizagem.

• Situação de uso do mapa para iidentificar as
diferenças étnico-culturais e desigualdades
sociais entre grupos nos diferentes territórios, regiões e municípios (pode-se utilizar a
base cartográfica para reafirmar o estudo do
Brasil político e regional).
• Situação de descrição e análise da composição da população brasileira, caracterizandoa quanto à sua distribuição territorial nas
unidades da Federação, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura (Pode-se destacar as causas das
migrações e a relação com as desigualdades sócio territoriais).
• Situações de trabalho de campo para observar a organização local para o comércio,
transportes, lazer, entre outros.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre as diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades
sociais;
• De como a criança procede enquanto
realiza atividades de leitura e análise
de mapas, imagens, gráficos, tabelas e
textos etc.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre o espaço vivido e a

fenômenos geográficos
estudados,
em suas dinâmicas
e interações.

•
•

•

•

•

•

sócio espaciais, ao longo do
tempo.
Comparação de dados obtidos
em gráficos e tabelas de diferentes épocas.
Identificação de transformações nas paisagens do espaço
vivido para explicar por que as
paisagens mudam.
Comparação das transformações nas paisagens, destacando semelhanças e diferenças em relação a ritmos das
mudanças, aspectos da estrutura, entre outros.
Utilização de mapas para ler
fenômenos sociais e ambientais, por exemplo, sobre povos indígenas ontem e hoje,
desmatamento na Amazônia
ontem e hoje, distribuição da
população brasileira ontem e
hoje etc.
Utilização de mapas temáticos para localizar atividades
econômicas (indústrias, agricultura, mineração, comércio,
extrativismo etc.) e redes que
se estabelece entre as cidades pelo fluxo de produção.
Utilização de recursos cartográficos (croquis, plantas,
imagens de satélites e fotografias aéreas) para estabelecer conexões e hierarquias
(pela produção e consumo,
pela dependência da oferta de
serviços
(hospitais

• Transformações
do espaço vivido.
• Transformações
do espaço vivido.
• Transformações
das paisagens do
espaço vivido.

• Povos indígenas
ontem e hoje.
• Desmatamento.
• Distribuição da
população brasileira
• Produção e consumo.
• Leitura de mapas
temáticos.
• Uso da terra.
• Fluxo migratório.

• Situações de organização das informações
obtidas em trabalho de campo para construir explicações sobre a transformação urbana e rural.
• Situações de análise e comparação de imagens de lugares em diferentes épocas, para
identificar permanências e transformações
nas paisagens.
• Situações de uso do mapa no estudo dos povos indígenas ontem e hoje ou qualquer outro tema sobre a população brasileira, utilizando Atlas e outras referências.
• Situações de trabalho com a leitura de legenda de mapas.
• Situações de trabalho com o Atlas para compor pequenas sínteses temáticas (por exemplo: sobrepor por transparência o mapa de
população com o mapa da cobertura vegetal
alterada do Brasil e na Amazônia; sobrepor
o mapa do relevo com o de vegetação brasileira, entre outros).
• Atividades com croquis, plantas, imagens de
satélites, fotografias aéreas, mapas temáticos e representações gráficas para estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades.
• Atividade com diferentes escalas de mapas
para trabalhar a noção de escala.

• A uso da cartográfica para representar produção e consumo,
oferta de serviços, emprego e
moradia.
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•
•
•

•

•
•

organização de atividades econômicas, culturais e ambientais;
de como a criança procede enquanto
realiza atividades de produção e leitura de mapas, imagens e textos etc.
de como a criança procede enquanto
realiza atividades diversas.
Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
Análise do registro das anotações sobre como a criança procede nas atividades de leitura e produção de mapas
quanto
às aquisições sobre percepção e perspectiva; descrição e interpretação; mapeamento e trabalho de campo.
Propostas de produção de textos sobre
as impressões individuais relativas ao
assunto estudado.

especializados), pela rede de
empregos versos moradia
etc.)
• Leitura de mapas sobre diferentes assuntos estudados.

• Reconhecimento de que os
mapas representam e comunicam diferentes tipos de informação, utilizando símbolos
variados.
• Utilização de mapas dinâmicos – uso da terra, fluxos migratórios, evolução numérica
e espacial da população.
• Mapas e suas linguagens.
• Produção de mapas e croquis,
utilizando linguagem dos mapas.
• Identificação dos passos para
se produzir mapas (trabalhando com fotografias aéreas
verticais).
• Construção de maquete.
• Identificar e comparar transformações
dos meios de transporte e de comunicação para compreender que as melhorias nas condições de vida, os

• Identificação do território
como uma construção humana.
• Reconhecimento das tecnologias que foram produzidas ao
longo dos séculos: da produção artesanal às técnicas modernas empregadas na comunicação entre as pessoas.

• A uso da cartográfica para representar produção e consumo,
oferta de serviços, emprego e
moradia.
• Mapas e suas linguagens.

• Mapas e suas linguagens.
• Mapas e suas linguagens.
• Produção de mapas.
• Produção de mapas.
• Produção de mapas.
• Território.
• Tecnologia no cotidiano.
• Meios de comunicação.

• Situação de pesquisa ou mesmo projeto sobre migrações e trabalho.
• Situação de entrevistas com moradores da
comunidade sobre deslocamentos em outras épocas, na formação do lugar (construção de modelo de entrevista com apoio do
professor).
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre mobilidade espacial em
sua família e comunidade (mudanças
de cidade, bairros, países);
• de como a criança procede enquanto
realiza atividades de produção e leitura de mapas, imagens e textos.

direitos políticos, os
avanços técnicos e
tecnológicos e as
transformações socioculturais
são
conquistas decorrentes de conflitos
e acordos, que
ainda não são usufruídas por todos os
seres humanos e,
dentro de suas possibilidades, desenvolver atitudes. propositivas em favor
dessas conquistas.

• Reconhecimento da importância das tecnologias no cotidiano.
• Reconhecimento da importância das tecnologias no cotidiano.

• Identificação dos meios de comunicação como forma de
aproximação dos lugares.
• Reconhecimento da importância das tecnologias dos meios
de comunicação no cotidiano,
como por exemplo, rádio, TV,
jornais, revistas e Internet.
• Utilização de registros escritos
para se comunicar nas diferentes atividades de estudo.
• Identificação de como a urbanização e a industrialização
mudaram a vida das pessoas.
• Identificação e comparação
dos meios de transporte e sua
relação com a mobilidade das
pessoas, no meio urbano e rural.
• Reconhecimento de alguns fatos que caracterizam as metrópoles brasileiras
• Conhecimento da divisão regional do Brasil.
• Exploração de diferentes fontes de informação escrita e
imagética em seus estudos e
pesquisas.

• Tecnologia no cotidiano.
• Meios de comunicação.
• Tecnologia no cotidiano.
• Meios de comunicação.
• Tecnologia no cotidiano.
• Meios de comunicação.
• Tecnologia no cotidiano.
• Meios de comunicação.
• Tecnologia no cotidiano.
• Meios de comunicação.
• Urbanização.
• Industrialização.
• Meios de transportes.

• Características
das metrópoles.
• Divisão Regional
do Brasil.
• Divisão Regional
do Brasil.

• Situação de elaboração de um mapa dos
deslocamentos familiares, nas últimas décadas e também em tempos mais distantes
(pensar em um recorte de tempo que permita visualizar a formação da comunidade).
• Situação de leitura de mapas das redes hidrográficas do Acre e do Brasil e pesquisa
sobre o povoamento do Estado do Acre.
• Situação de pesquisa sobre as vias de comunicação e transporte no Estado do Acre e
também na sua localidade.
• Descrição da história das redes de comunicação e transporte no Estado do Acre e região Amazônica, utilizando mapas e textos
históricos.
• Situação de discussão sobre o papel da televisão na vida contemporânea e as transformações socioculturais.
• Pesquisa com dados empíricos sobre os programas de TV que as crianças de turma assistem, apresentando os dados em tabelas
e gráficos.
• Visita a algum profissional que trabalhe com
comunicações para que as crianças possam
entrevistá-lo sobre as mudanças culturais e
as mídias (impressas, televisiva, falada e digital).
• Situações de leitura de livros e demais textos sobre o tema das mudanças culturais,
atualmente e em vários tempos.
• Situação de discussão sobre as relações de
trabalho e de produção apresentadas a partir das mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária,
na indústria, no comércio e nos serviços.
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• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança procede nas atividades de pesquisa.
• Propostas de produção de textos sobre
as impressões individuais relativas ao
assunto estudado.
• Avaliação da participação e disposição
das crianças nas diferentes atividades
realizadas.

• Reconhecer e identificar as formas e
funções das cidades, analisar as
mudanças sociais,
econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento e as interações entre a cidade
e o campo e o
campo e entre cidades, na rede urbana.

• Valorizar o patrimônio sociocultural e
respeitar a sócio diversidade, reconhecendo-a como um
direito dos povos e
indivíduos e um elemento de fortalecimento da democracia.

• Identificação das funções das
cidades (político-administrativas, turística, portuárias, industriais, religiosas etc.).

• Funções das cidades.

• Identificação, análise e descrição das mudanças provocadas pelo crescimento: na estrutura urbana, na oferta de
saúde, na educação ou produção.
• Comparação das formas e
funções das cidades ao processo de crescimento e urbanização.
• Reconhecimento e análise
das relações da integração
que existe entre diferentes cidades (próximas ou distantes)
e a distribuição da oferta de
bens e serviços, além de
apontar o papel das redes entre cidades e nas interações
urbanas entre campo e cidade.
• Identificação e valorização do
patrimônio cultural da cidade.
• Identificação e valorização
das manifestações culturais
de sua comunidade.
• Participação em atividades
culturais

• A estrutura urbana diante do
crescimento populacional.
• A estrutura urbana diante do
crescimento populacional.
• Redes entre cidades.
• Interação campo
e cidade.

• Patrimônio cultural.
• Patrimônio cultural.
• Patrimônio cultural.

• Pesquisa sobre as principais funções das cidades e a sua forma urbana (volumetria).
• Situação de análise e descrição das interações entre a cidade e o campo e entre cidades na rede urbana.
• Atividade de desenhar e representar os diferentes tipos de crescimento de uma cidade:
linear, radial e planejado; e as redes formadas pelas cidades a partir da produção, comércio e circulação
• Situação de análise da associação entre atividades econômicas e os espaços rurais e
urbanos para caracterizar e diferenciar o
uso do território, como por exemplo, a relação entre cidades e redes com o sistema de
transportes no Brasil (rodoviário, ferroviário,
aquático e aéreo) e os meios de comunicação.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre o assunto;
• de como a criança procede enquanto
realiza atividades de desenho, leitura
e análise de textos etc.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.

• Situação de pesquisa de campo para levantamento do patrimônio arquitetônico da localidade.
• Situação de trabalho com a máquina fotográfica para aprender sobre fotografia (enquadramento, distância, uso do zoom, iluminação etc.).
• Situação de pesquisa sobre manifestações
culturais na comunidade.
• Situações de vivências na escola de atividades culturais valorizadas pela comunidade.

Observação, registro e análise
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre o patrimônio cultural da
cidade.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança procede nas atividades de pesquisa.
• Propostas de produção de textos sobre
as impressões individuais relativas ao
assunto estudado.
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• Avaliação da participação e disposição
das crianças nas diferentes atividades
realizadas.
• Identificar e comparar as mudanças
dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico
na agropecuária,
na indústria, no comércio e nos serviços.

• Identificação e comparação
do trabalho antes e depois do
desenvolvimento tecnológico
no campo e na cidade, e sua
importância nos diferentes setores da economia.
• Identificação dos impactos na
transformação das paisagens
urbanas e rurais frente aos
avanços tecnológicos.

• O trabalho e a
tecnologia.

• Identificar os diferentes tipos de
energia utilizados
na produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações,
desenvolvendo o espírito de
pesquisa
fundamentado na ideia
de que, para compreender o tema
estudado, é importante recorrer aos
vários
recursos
(textos, mapas, gráficos, tabelas, fotografias, imagens de

• Reconhecimento e identificação dos diferentes tipos de
energia utilizados pelo ser humano (fogo, carvão mineral,
água, petróleo, sol, energia
nuclear etc.), utilizados na produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações.
• Identificação das fontes de
energias que são utilizados na
produção de alimentos e bens
de serviço.
• Reconhecimento dos procedimentos de pesquisa.
• Organização de fontes de informação.
• Tratamento de dados de pesquisa (textos, mapas, gráficos,

• Tipos de energia.

• Transformação
da paisagem com
o avanço tecnológico.

• Fontes de energia.
• Fontes de energia.
• Fontes de energia.
• Fontes de energia.

• Atividade de problematização sobre a tecnologia (televisão, internet, smartphone, satélites) no cotidiano do aluno para reconhecer
a importância dessa ferramenta na interação entre cidade e campo.
• Atividade de pesquisa de imagens que apresente as mudanças impactos na transformação das paisagens urbanas e rurais
frente aos avanços tecnológicos.
• Situação de discussão sobre de que modo a
ampliação da tecnologia e dos meios de comunicação modifica hábitos e costumes nas
cidades e no campo? E tem influência no
crescimento urbano e problemas ambientais.
• Situação de leitura para identificar e descrever os diferentes tipos de energia utilizados
pelo ser humano (fogo, carvão mineral,
água, petróleo, sol, energia nuclear etc.), utilizados na produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações.
• Situação de conversa para levantamento de
hipóteses de uma pesquisa qualquer.
• Construção de perguntas científicas a serem
pesquisadas em diferentes fontes de informação.
• Análises de procedimentos para obtenção
de dados indiretos (secundários) e diretos
(primários em campo).
• Situação de construção de questionários
para pesquisa de campo.
• Situação de construção do caderno de
campo e roteiros de visitas de campo.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre o assunto;
• de como a criança procede enquanto
realiza atividades de leitura, discussão e pesquisa de imagens etc.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.

Observação, registro e análise:
• de como a criança procede enquanto
realiza atividades de leitura e de pesquisa;
• dos conhecimentos que já possui sobre os procedimentos de pesquisa.
• Observação: É importante dialogar,
utilizando produções anteriores das
crianças, conversando e ouvindo sobre a construção de cada uma das etapas de pesquisa.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança procede nas atividades de pesquisa.

satélite) que possam oferecer informações, com ajuda
para fazer sua própria leitura.

•
•
•
•
•
•

• Reconhecer o significado da cartografia
como
uma
forma de linguagem que dá identidade à geografia,
mostrando que a
mesma se apresenta como uma
forma de leitura e
de registro da espacialidade dos fatos
do seu cotidiano e
do mundo.

•

•

•
•

tabelas, fotografias, imagens
de satélite).
Produção de relatórios de pesquisa.
Produção de análises de dados em tabelas e gráficos.
Produção de legendas para
imagens.
Produção de croquis de imagens.
Utilização de diversas fontes
de informação.
Desenvolvimento das primeiras noções para escrita de artigo em modelo científico (contendo introdução, justificativa,
metodologia, análise de dados e resultados e conclusões).
Descrição de diferentes formas de comunicação no dia-adia, para obter informações
sobre países, estados e cidades.
Comparação de diferentes documentos (mapas, objetos,
imagens e outros registros),
como meios de informação e
comunicação.
Noção de mapa como representação do espaço.
Conhecimento sobre as diferentes representações do
mundo e sobre suas relações
com a visão de distintos grupos sociais no passado e nos
dias de hoje.

• Fontes
gia.
• Fontes
gia.
• Fontes
gia.
• Fontes
gia.
• Fontes
gia.
• Fontes
gia.

de enerde enerde enerde enerde enerde ener-

• Comunicação.

• Mapas
como
meios de comunicação.
• Representação
do espaço.
• Representações
do mundo ontem
e hoje.

• Construção de tabelas para organizar dados.
• Orientação para seleção de fontes de informação: como selecionar, o que guardar, o
que ler e para quê.
• Organização da informação pesquisada em
formato de relatório (o que deve ser escrito
na introdução, nas justificativas, métodos e
resultados).
• Situação de apresentação de resultados de
pesquisas em diversos formatos (painéis,
oralmente em seminários, por escrito com
entrega de relatório etc.).

• Propostas de produção de textos, relatórios, artigos, utilizando as impressões individuais relativas ao assunto
estudado.
• Avaliação da participação e disposição
das crianças nas diferentes atividades
realizadas.

• Situação de conversa sobre as formas de comunicação contemporânea, revendo o que
já foi estudado no 4º. Ano.
• Seleção de fontes documentais para análise
comparativa dos diferentes meios de comunicação e informação utilizados na atualidade, sob orientação.
• Situações de trabalho com o mapa do
mundo e como são produzidos.
• Situação de pesquisa sobre a história da
cartografia.
• Simulação de outros tempos para perceber
como os mapas eram utilizados e quais limitações possuíam.
• Situação de pesquisa sobre o uso de satélites na atualidade para a comunicação simultânea do mundo.

• Observação, registro e análise de
como a criança procede enquanto realiza atividades de produção e leitura de
mapas e dos conhecimentos que já
possui sobre mapas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Propostas de produção de textos sobre
as impressões individuais relativas ao
assunto estudado.
• Avaliação da participação e disposição
das crianças nas diferentes atividades
realizadas.
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• Identificar órgãos
do poder público e
canais de participação social responsáveis por buscar
soluções para a
melhoria da qualidade de vida (em
áreas como meio
ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e
discutir as propostas implementadas
por esses órgãos
que afetam a comunidade em que vive.

• Reconhecimento do mapa
mundi como uma construção
humana, ao longo dos tempos
e relacionando essa construção com alguns eventos que
ocorreram à época das Grandes Navegações e expansão
ultramarina europeia.
• Utilização de mapas como
texto informativo para localizar e descrever objetos e fenômenos.
• Utilização da linguagem cartográfica para ler e produzir mapas.
• Identificação dos órgãos públicos responsáveis por atuar na
preservação e conservação
dos recursos naturais.
• Participação em palestras
com representantes de órgãos
públicos.
• Participação em campanhas
na escola em busca de soluções para a melhoria da qualidade de vida.
• Participação em debates na
proposição, implementação e
avaliação de solução para problemas locais e regionais.
• Pesquisa sobre os principais
problemas ambientais e possíveis soluções.
• Levantamento e divulgação
dos canais de participação popular e órgãos públicos responsáveis para atender aos
problemas que afetam a comunidade.

• Representações
do mundo ontem
e hoje.

• Situação de leitura de mapas, utilizando o
alfabeto cartográfico para ler diferentes mapas temáticos.

• Representações
do mundo ontem
e hoje.
• Representações
do mundo ontem
e hoje.
• Gestão pública
na qualidade de
vida.
• Gestão pública
na qualidade de
vida.
• Gestão pública
na qualidade de
vida.
• Gestão pública
na qualidade de
vida.
• Gestão pública
na qualidade de
vida.
• Gestão pública
na qualidade de
vida.

• Atividade de pesquisa e elaboração de uma
lista dos órgãos públicos responsáveis por
atuar na preservação e conservação dos recursos naturais e dos problemas ambientais.
• Situação de palestra sobre a responsabilidade do poder público e a necessidade de
canais de participação social para buscar
soluções para a melhoria da qualidade de
vida (com debates sobre mobilidade, moradia e direito à cidade).
• Atividade de elaboração de projetos, campanhas e produção de textos de divulgação na
escola, visando a participação ativa do
aluno no debate e na proposição, implementação e avaliação de solução para problemas locais e regionais.
• Situação de elaboração de uma lista e divulgação dos canais de participação popular e
órgãos públicos responsáveis para atender
aos problemas que afetam a comunidade.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre o assunto;
• de como a criança procede enquanto
realiza atividades de pesquisa e produção de listas, etc.
• da participação em palestras, campanhas e projetos.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.

• Identificar os cuidados
necessários
para utilização da
água na agricultura
e na geração de
energia e reconhecer a importância
de uma atitude responsável de cuidado com o meio
em que vive, evitando o desperdício
e percebendo os
cuidados que se
deve ter na preservação e na conservação da natureza.

• Discutição das propostas implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em que vive.

• Gestão pública
na qualidade de
vida.

• Reconhecimento da importância do solo e da água para a
vida, identificando seus diferentes usos.
• Reconhecimento das formas
de uso da terra e problemas
de perda de solos, contaminação por agroquímicos no município e no Estado do Acre.
• Caracterização, a partir de
ilustrações e mapas, de problemas ambientais no campo
ou na cidade.
• Observação do uso da água,
do desperdício e de atitudes
de controle na escola e em
casa.
• Reconhecimento e comparação de atributos da qualidade
ambiental e das formas de poluição dos cursos de água e
dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras
etc.).
• Análise coletiva do caminho
da água e os problemas de
abastecimento urbano.
• Identificação dos cuidados necessários para utilização da
água na agricultura e na geração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água potável.

• Importância
uso do solo.

e

• Importância
uso da água.

e

• Problemas ambientais na cidade
e no campo.
• Problemas ambientais na cidade
e no campo.
• Problemas ambientais na cidade
e no campo.

• Problemas ambientais na cidade
e no campo.
• Cuidados necessários para utilização da água.

• Discussão sobre o uso de recursos no cotidiano (retomar assuntos já estudados sobre o
consumo, destacando o uso do solo, da
água e materiais diversos que são descartados).
• Levantamento de problemas ambientais na
escola, organizando inicialmente uma lista e
a seguir, hierarquizando prioridades para estudo e busca de soluções.
• Situações em que as crianças devam discutir como solucionar problemas da vida cotidiana, sendo necessário medir e comunicar
o resultado da medição, em estudos sobre o
uso da água e da energia.
• Desenvolvimento de um pequeno projeto
em que se busque investigar os problemas
ambientais na escola, para proposição de
uma ‘Agenda 21 escolar’.
• Situações-problema em que as crianças
possam discutir formas de solução para racionalizar o uso da água na escola, na moradia, na cidade.
• Situações-problema em que as crianças
possam discutir sobre o lixo produzido na escola, na moradia e na cidade.
• Discussão de procedimentos para resolução
do problema dos resíduos sólidos na escola.
• Situações em que as crianças possam compartilhar opiniões sobre como resolver problemas do uso de recursos naturais na escola.
• Situações em que as crianças reconheçam
e utilizem unidades de medidas de tempo,
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre os usos de recursos naturais.
• de como a criança procede enquanto
realiza as atividades.
• de como a criança participa nos debates.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
• Análise do registro sobre como a criança procede nas atividades de pesquisa.
• Propostas de produção de textos sobre
as impressões individuais relativas ao
assunto estudado.
• Observação: as tabelas e os gráficos
de colunas sobre uso e consumo da
água, energia e produção de resíduos,
aparecem com frequência nos textos
de jornais, revistas e livros didáticos.
Esses instrumentos devem ser trabalhados em sala de aula, com apoio do
professor, para que a criança aprenda
a ler e coletar dados.

• Identificação das fontes de
energia (hidrelétricas) que
abastecem a cidade e o
campo, avaliando os impactos
socioambientais provocados
por elas.
• Reconhecimento dos objetos
produzidos com materiais reciclados e industrializados,
compreendendo a relação entre produção de objetos, consumo e desperdício.
• Participação em campanhas
na escola pelo uso correto dos
recursos ambientais (energia,
água, materiais, entre outros).
• Produção de textos de divulgação para campanhas ambientais no âmbito da escola.
• Leitura sobre temas ambientais em diferentes fontes de
informação (enciclopédias, livros, jornais, revistas, site da
Internet).

• Fontes de energia elétrica.
• Geração de energia e impactos
ambientais.

•

•
• Consumo e desperdício.
• Consumo e desperdício.
• Consumo e desperdício.

•

•
•

•

para saber qual o período necessário à decomposição dos variados tipos de resíduos
sólidos na natureza.
Situação em que a criança conheça a importância do solo para a sobrevivência dos diferentes seres vivos, e também a relação da
vida com a água. (o solo é a camada mais
superficial da crosta terrestre, que se formou por meio da ação de agentes do meio
físico, como, por exemplo, sol, chuva e calor,
que transformaram rochas em terra).
Situações em que as crianças reconheçam,
em trabalho de campo, como é o manejo do
solo agrícola na região onde vivem, identificando problemas e possíveis soluções,
como também o reconhecimento dos diferentes tipos de solo, relacionando-os ao desenvolvimento de determinadas culturas
(alimentação e plantio — campo e cidade).
Organização de gráficos de colunas para
apresentar o resultado de observações realizadas sobre consumo de água e energia,
que mostre a importância da água, desde a
alimentação, cultivo de plantas até a geração de energia, agricultura e portabilidade.
Organização de informações e dados apresentados em um texto, em tabelas ou em
gráficos de barras ou de colunas.
Situação de debate e produção textual sobre o impacto das atividades econômicas urbanas e rurais, o ambiente físico-natural e
as formas de poluição dos cursos de água e
dos oceanos para que os estudantes possam identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e
da residência (lixões, indústrias poluentes,
destruição do patrimônio histórico etc.).
Situação de resgatar o ciclo da água ou ciclo
hidrológico para o aluno perceber o caminho
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• Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da
escola e da residência (lixos domésticos e da escola, indústrias poluentes,
destruição do patrimônio
histórico
etc.), propondo soluções
(inclusive
tecnológicas) para
esses problemas.

• Identificação dos hábitos de
consumo na família e entre os
colegas de escola, relacionando a produção do lixo com
os problemas de consumo e o
destino do lixo aos problemas
ambientais nos espaços urbanos e no campo.
• Identificação e descrição dos
problemas ambientais que
ocorrem no entorno da escola
e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do
patrimônio histórico etc.), e
elaboração de propostas (inclusive tecnológicas) para esses problemas.
• Identificação dos tipos de coleta do lixo existentes na localidade.
• Participação em campanhas
na escola por atitudes conscientes e responsáveis em relação à natureza, resíduos e
consumo.
• Produção de textos de divulgação para campanhas ambientais no âmbito da escola.
• Apresentação de pequenas
exposições sobre temas estudados em Geografia, com
ajuda do professor.

• Consumo.

•

• Produção de lixo.

•
• Destino do lixo.
• Lixo e problemas
ambientais.

• Lixo e problemas
ambientais.
• Lixo e problemas
ambientais.

•

•

•

que a água percorre e apontar possíveis formas de poluição das águas superficiais e
também das subterrâneas associadas ao
lixo doméstico, ao lançamento irregular de
esgoto (doméstico e industrial) e ao uso de
produtos químicos na mineração, indústria e
agricultura, entre outros.
Atividade de elaboração de um projeto para
conscientização da comunidade referente à
produção de lixo doméstico e também do
lixo da escola e o consumo excessivo, a fim
de que o aluno possa construir propostas
para um consumo consciente, considerando
a ampliação de hábitos de redução, reuso e
reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno.
Deve-se considerar a relação dos resíduos
com a poluição e, para tanto, utilizar outras
linguagens, como músicas, reportagens, fotografias e imagens, exercitando o multiletramento do aluno.
Situação de identificação e descrição dos
problemas que ocorrem no entorno da escola, no bairro e nos lugares de vivência e
permanência.
Atividades de leituras diversas (enciclopédias, livros, jornais, revistas, site da Internet)
que desperte o senso crítico e exercício de
ética e cidadania,
Situação de participação em roda de conversa onde é preciso relatar sobre problemas ambientais no campo ou na cidade,
com propostas de soluções.
Situação de leitura sobre temas ambientais
em diferentes fontes de informação (enciclopédias, livros, jornais, revistas, site da Internet).
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que a criança já
possui sobre os problemas ambientais;
• de como a criança procede enquanto
realiza atividades de leitura diversas,
roda de conversas e projeto.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo
itens relacionados às expectativas de
aprendizagem.
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11. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO
• Objetivos
Capacidades / competências amplas da disciplina
• Comparar modificações
da paisagem e compreender a importância dos
fenômenos geográficos
e suas representações
na vida cotidiana.

• Conteúdos

• Propostas de atividades

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam
as capacidades que são objetivos
• Comparação das modificações que ocorrem em diferentes lugares (urbanos, rurais, indústrias, turísticos
etc.), em épocas distintas,
nos lugares de vivencia do
aluno.
• Identificação de características culturais, econômicas e
ambientais do espaço vivido.
• Identificação das influências
culturais (permanências e
transformações) no espaço
vivido.
• Reconhecimento das transformações das paisagens,
fundamentando com dados
empíricos e secundários.
• Interesse em participar dos
grupos de discussão e pesquisa, expondo ideias, auxiliando com informações, produzindo e lendo textos sobre
os assuntos estudados.
• Disponibilidade para ouvir
com atenção as falas dos colegas, do professor e participar das discussões sobre

• A transformação das paisagens naturais e
antrópicas.

• A transformação das paisagens naturais e
antrópicas.
• A construção do
espaço geográfico.
• Paisagem.

• Paisagem.

• Lugar.

Situações de ensino e aprendizagem para
trabalhar com os conteúdos
• Situações de conversa sobre o modo de viver e sentir as influências culturais que recebemos de outros povos (na alimentação,
linguagem, modo de se vestir, festas etc.).
• Situações de apreciação de imagens (fotografias, obras de arte, imagens de satélite
e fotografias aéreas) para debate sobre o
que se vê em cada representação e como
as imagens ajudam nos estudos da geografia a pensar o lugar e a vida das pessoas.
• Leitura compartilhada de textos informativos sobre o que a Geografia estuda e debate com relação ao que será estudado de
6º ao 9º ano (quais fenômenos e formas de
estudar da Geografia? e como podemos estudar a Geografia no Acre?).
• Leitura de mapas, tabelas e gráficos sobre
a formação e povoamento do Acre.
• Pesquisa de campo sobre modo de vida na
comunidade e sentimento de pertencimento ao lugar – identificar os símbolos e
referenciais espaciais que reconheçam o
lugar.
• Pesquisa de campo sobre mapas mentais
(utilizando o desenho) do lugar da comunidade – a pesquisa pode ser feita por questões ou produção de desenhos, a partir de
palavras-chave escolhidas pelos alunos.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre seu modo de vida na comunidade;
• dos conhecimentos geográficos já estudados em outras séries, buscando
saber se associam a geografia ao estudo do espaço;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de leitura de mapas, imagens e textos;
• de como o aluno procede nas atividades de pesquisa (Sabe obter a informação que precisa? Retira da fonte e
re-elabora a informação de acordo
com sua pergunta de pesquisa?).
• da produção de textos (orais ou escritos) com opiniões sobre assuntos estudados;
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem em relação aos conteúdos trabalhados (por
exemplo, com que grau de dificuldade
lê legendas de mapas?).

•

•

•

•
•

• Reconhecer e analisar o
lugar de vivência como
pertencimento e identidade espacial com a
paisagem.

•

•

ações humanas no espaço vivido (lugar).
Pesquisa de campo sobre representações do mundo e do
espaço vivido na comunidade.
Seleção das informações
mais relevantes para o estudo de fenômenos geográficos.
Manuseio de diferentes portadores de informação (fotografias, Imagens, vídeos depoimentos,filmes, documentários etc).
Conhecimento de mapas e
croquis de representação do
espaço vivido.
Participação em atividades
de exposição de resultados
(oral e escrita).
Reconhecimento e análise do
trabalho de vários povos na
construção do território e das
paisagens brasileiras, em
particular no Acre.
Levantamento de hipóteses
sobre o papel do extrativismo
da borracha, na formação sócio-espacial do Acre.

• Identificação das atividades
econômicas
contemporâneas como articuladores do
modo de vida.

• Lugar.

• Lugar.

• Lugar.

• Situações de leitura de imagens em diferentes agrupamentos (duplas, grupo, coletiva) a respeito das vivências e trajetórias
de diferentes grupos sociais que compõem
o grupo classe.
• Situações de sistematização de pesquisas
em seminários apresentados pelos alunos
ou exposições de painéis.
• Situações de produção de texto em que os
alunos possam apresentar informações sobre os estudos da geografia local.
• Situação de entrevistas com pessoas da
comunidade para conhecer histórias de
vida e trajetórias territoriais (territorialidades).

• Lugar.
• Lugar.
• A produção do
espaço geográfico acreano.
• A contribuição
do extrativismo
da borracha na
formação
do
território acreano.
• A contribuição
do extrativismo
da borracha na
formação
do
território acreano.

• Situações de levantamento na comunidade
e elaboração de um quadro síntese de usos
de recursos da natureza na vivência cotidiana e atributos da cultura local (seus usos
e distribuição espacial).
• Situações de exposição de imagem (se possível com acompanhamento de música)
para debate sobre a formação de um lugar,
a partir de uma questão, tal como: quem
vive ou viveu neste lugar?
• Pesquisa em fontes variadas sobre o extrativismo ontem e hoje no Brasil e no Acre.
• Elaboração de croqui de uma colocação de
seringa.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre o lugar e a paisagem;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de leitura de mapas, imagens e demais textos;
• da produção de texto (oral ou escrito)
relacionados aos temas estudados
(por exemplo: O aluno sabe falar sobre sua vivência no Acre?);
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem em relação aos conteúdos trabalhados.

• Identificação do papel das redes hidrográficas e da floresta tropical nas relações de
trocas culturais e da migração que favoreceram a expansão do extrativismo no
Acre.
• Identificação das noções de
fluxo migratório, a partir da
leitura de mapas, textos e outras fontes.
• Leitura de textos e imagens
sobre o povoamento do Acre
e os povos indígenas ontem e
hoje.

• Identificar as características das paisagens
transformadas pelo trabalho humano, a partir
do desenvolvimento da
agropecuária e do processo de industrialização.

• Identificação das transformações ocorridas a partir do trabalho do homem, seja pelo
desenvolvimento da agropecuária seja pela indústria.
• Utilização da observação e
descrição empírica como
forma de obter dados sobre
as paisagens estudadas e registrar por escrito ou por desenhos aspectos do ambiente natural: formas do relevo, tipologia de rios, tipologias da cobertura vegetal, solos etc.
• Reconhecimento de alguns
fatos que caracterizam a paisagem cultural: o urbano e o
rural no Brasil.

• Aspectos socioculturais
dos
rios acreanos
na formação do
território.
• Aspectos socioculturais
dos
rios acreanos
na formação do
território.
• Formação do
povo acreano.

• Transformação
da
paisagem
natural pelas
atividades econômicas.
• Transformação
da
paisagem
natural pelas
atividades econômicas.

• O espaço urbano e o espaço rural.

• Levantamento dos produtos do extrativismo florestal no Acre (frutas, sementes,
fibras, raízes).
• Elaboração de croqui das redes hidrográficas do Acre, e das tipologias de vegetação
(matas de terraços fluviais e terra firme);.
• Leitura do Atlas de Geografia sobre temas
socioambientais do Acre (como se organiza
um Atlas, como podemos lê-lo).
• Leitura de legendas de diferentes mapas
temáticos sobre o Acre.
• Leitura compartilhada de textos e mapas
sobre a migração e identificação da formação do povo acreano.
• Produção de texto “Eu no Acre” (ou tema similar).
• Leitura de histórias infantis sobre crianças
indígenas e nordestinas na Floresta Amazônica (ver sugestões na bibliografia).
• Trabalho de campo na cidade e no campo
para observar a presença dos atributos da
natureza e a organização da paisagem –
para identificar o ambiente natural como
suporte para atividades, tais como: os tipos
de solos, formas de relevo na agricultura, a
hidrografia e os ritmos de trabalho e circulação/mobilidade, cobertura vegetal e os
usos dos recursos vegetais no cotidiano.
• Situações de desenho de observação da
paisagem, utilizando diferentes recursos
(desenho em campo, a partir de imagem
aérea, fotografia, entre outros).
• Pesquisa no local de vivência as atividades
indústrias e agropecuárias que mais causam problemas ambientais.
• Situações de registro por fotografia das paisagens culturais do espaço vivido.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre a paisagem;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de descrição da
paisagem;
• de como o aluno procede nas atividades de pesquisa e organização de informações (Sabe obter a informação
que precisa? Sabe organizar os registros escritos no caderno de campo?);
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados
(por exemplo: identifica o relevo, as

• Explicar as mudanças
na interação humana
com a natureza, a partir
do surgimento das cidades.

• Comparar diferentes paisagens, a partir de dados em
mapas, tabelas e gráficos, fotografias, ilustrações e textos.
• Leitura de ilustrações sobre
as paisagens rurais e urbanas no passado e no presente para identificar modificações nos componentes da
natureza.
• Reconhecimento da necessidade e da importância do uso
adequado da escrita, nos estudos da geografia.
• Organização de murais, livros
e exposições em painéis.

• O espaço urbano e o espaço rural.

• Identificação das características da vida urbana e explicação das mudanças que ocorreram com o tempo, na relação do homem com a natureza.
• Elaboração de pesquisa em
diferentes fontes sobre os tipos de moradias, hábitos alimentares, identificando as
transformações que ocorreram na interação do homem
com a natureza, ao longo do
tempo.
• Participação em atividades
de exposição de resultados
(oral e escrita).

• O espaço urbano.

• Identificação das diferentes
posições do sol durante um

• O espaço urbano e o espaço rural.

• O espaço urbano e o espaço rural.
• O espaço urbano e o espaço rural.

• As práticas espaciais da área
urbana em que
vivo.

• Pesquisa de imagens sobre as paisagens
do Acre.
• Organização das informações obtidas em
trabalho de campo para construir explicações sobre aspectos do ambiente em paisagens rurais e urbanas.
• Leitura de textos, mapas, tabelas e gráficos, fotografias e ilustrações sobre a paisagem rural e urbana do Acre.
• Pesquisa sobre as características do passado e do presente das paisagens rurais e
urbanas do Acre
• Leitura e discussão de textos didáticos sobre a Amazônia.
• Organização de painel ou livro sobre as paisagens rurais e urbanas e o suporte da natureza.

tipologias de cobertura vegetal, solos
entre outros?).
• Análise da produção de textos (orais
ou escritos) com opiniões sobre assuntos estudados (Sabe falar sobre
as paisagens naturais e culturais do
Acre?).

• Leitura de imagens de tempos diferentes
da cidade.
• Situações de registro por fotografia das paisagens da cidade e do espaço vivido.
• Pesquisa sobre os hábitos alimentares e as
transformações que ocorreram na interação do homem com a natureza, ao longo do
tempo.
• Situações de entrevista com morador local
sobre o surgimento e as mudanças ocorridas na cidade onde mora.
• Situações de apreciação de painéis em exposições extra-classe.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre as mudanças ocorridas
nas cidades;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de leitura de imagens;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de registro e pesquisa;
• de como o aluno elabora e procede na
exposição de painéis;

• As práticas espaciais da área
urbana em que
vivo.
• Orientação espacial.

Observação, registro e análise:
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• Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação
geral da atmosfera, o
tempo atmosférico e os
padrões climáticos, e
utilizar sistemas de orientações simples para
localizar-se e deslocarse nos diferentes espaços onde vive.

•

•
•
•

dia, mês e ano no lugar de vivência.
Conhecimento de sistemas
de orientação construídos
por outros povos (indígenas
brasileiros, incas, astecas,
maias etc.).
Utilização da rosa dos ventos
dos mapas para caminhar
por uma trilha.
Utilização da bússola como
instrumento de orientação.
Observação do sistema de
orientação dos mapas.

• Utilização do sistema de orientação de um mapa de escala grande para deslocar-se.

• Compreender a noção
de
proporcionalidade/escala para a elaboração de mapas e
croquis.

• Conhecimento dos movimentos do planeta Terra e construção de maquete do movimento de rotação e translação da Terra.
• Reconhecimento dos elementos climáticos na circulação geral da atmosférica.
• Comparação de objetos representados em mapas com
diferentes escalas.
• Identificação da proporcionalidade entre objetos e mapas.
• Identificação e uso da escala
gráfica e numérica para medição ou cálculo de distâncias entre localidades.

• Os instrumentos de orientação.
• A Rosa dos Ventos.
• Bússola.
• Mapas:
elementos, escalas, tipos, leitura e interpretação.
• Mapas:
elementos, escalas, tipos, leitura e interpretação.
• Os movimentos
de rotação e
translação.
• Circulação geral da atmosfera.
• Escala
cartográfica.
• Escala
gráfica.
• Escala
gráfica.

cartocarto-

• Levantamento dos pontos de referência utilizados nos deslocamentos cotidianos e
sua posição em relação a um objeto.
• Situações de utilização da rosa dos ventos,
pontos cardeais no pátio da escola para orientar deslocamentos.
• Situações de manipulação de informações
do site Earthgoogle e utilização do Paint
para construção de uma carta-imagem da
escola.
• Construção e utilização da bússola na escola.
• Situações de utilização da rosa dos ventos,
bússola e mapa para se deslocar no bairro,
numa trilha, etc.
• Construção coletiva de um relógio solar.
• Situação de leitura de texto e imagens sobre os elementos climáticos (latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, vegetação, relevo, correntes
marítimas e urbanização) para compreensão da influência sobre o clima;

• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre pontos de referência e
orientação;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de construção do
relógio do sol e da bússola;
• de como o aluno procede nas atividades de observação dos mapas e uso
da rosa dos ventos para deslocar-se;
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados.

• Conversa sobre como os mapas são desenhados.
• Situações de comparação de fotografias de
pessoas em diferentes tamanhos (próximas e distantes).
• Desenho de um espaço conhecido, em
uma folha de papel, na perspectiva vertical.
• Comparação de diferentes mapas em diferentes escalas e análise da imagem de um

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre proporção;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de comparação de
mapas em diferentes escalas, de desenho com redução do objeto, de
plantas na perspectiva vertical;
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• Desenho de plantas de diferentes localidades do cotidiano.
• Utilização de plantas de localidades de seu cotidiano.
• Utilização do sistema de quadrículas para localizar objetos na sala de aula.
• Leitura de mapas e plantas
com sistema de coordenadas
para localizar-se.

• Escala
gráfica.

carto-

• Mapas, plantas
e croquis.
• Mapas, plantas
e croquis.
• Mapas e
tas com
tema de
denadas
gráficas
drículas).

plansiscoorGeo(qua-

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Utilizar mapas, maquetes, gráficos, tabelas e
demais instrumentos de
representação resultantes de diferentes tecnologias, ampliando as

• Elaboração de modelos de
croquis, plantas, maquetes
(tridimensional), blocos-diagramas, perfis topográficos,
visando à representação de
elementos e estruturas da superfície terrestre.

• As representações do espaço
geográfico.

•

mesmo objeto (por exemplo, uma cidade
conhecida dos alunos na escala:
1:1000.000; 1:100.000, 1:10.000, 1:100;
1:10).
Situações de desenho da planta de localidade do cotidiano: rua, bairro, casa.
Análise coletiva de vários, tipos de plantas
de localidades que os alunos conhecem
em diferentes escalas, para perceber a redução.
Análise coletiva de mapas em diferentes
escalas, a partir de leitura exploratória do
Atlas.
Estudo coletivo de mapas observando:
titulo do mapa;
legenda do mapa;
relações entre legenda e símbolos no
mapa;
Leitura da escala do mapa e possíveis relações entre fatos cartografados e escala.
Situações de jogo – Uso do ‘Batalha naval’
para trabalhar a noção de plano cartesiano.
Exposição do professor sobre o sistema de
coordenadas.
Desenho de quadrículas sobre uma planta
e utilização do sistema de quadrículas para
localizar objetos.
Leitura de mapas e plantas com sistema de
coordenadas para localização.
Atividades exploratórias no computador/Internet, para visitar sites de mapas e imagens (conhecer ou retomar o contato com
o Google Earth ou o site da Embrapa, ou
NASA onde são disponibilizadas imagens
de satélite).
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• de como o aluno procede nas atividades jogos e análise coletiva de mapas;
• da produção de textos (orais ou escritos) sobre os temas estudados;
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre mapas, Atlas escolar, tabelas e gráficos a partir da leitura de
diferentes dados apresentados pelo
professor;

possibilidades de leitura
dessas fontes de informação geográfica.

• Comparação de mapas indígenas do Acre com mapas do
IBGE quanto a temas, legendas, escalas, em diferentes
épocas (décadas de 1970,
1980, 1990, 2000, 2010,
etc.).
• Utilização de mapas temáticos para localizar e debater
sobre diferentes assuntos
que envolvem o uso da terra,
a população, os atributos naturais na região e do Brasil.
• Análise de tabelas e gráficos
de população brasileira rural
e urbana a partir de dados do
Censo do IBGE a partir de
1940.
• Análise de tabelas e gráficos
sobre a população indígena
brasileira ao longo da história
do Brasil.
• Construção de gráficos a partir de tabelas de dados censitários, composição por grupos de idade.
• Consulta a sites que produzem dados sobre população
brasileira e dados sociais.

• Estabelecimento de relações
entre
a
evolução
da

• As representações do espaço
geográfico.

• Mapas temáticos da Região
Norte e do Brasil.
• Leitura e interpretação
de
mapas, gráficos
e tabelas sobre
o Brasil e o
Acre.
• Leitura e interpretação
de
mapas, gráficos
e tabelas sobre
o Brasil e o
Acre.
• Leitura e interpretação
de
mapas, gráficos
e tabelas sobre
o Brasil e o
Acre.
• Leitura e interpretação
de
mapas, gráficos
e tabelas sobre
o Brasil e o
Acre.
• Leitura e interpretação
de

• Atividades individuais de fotointerpretação
e elaboração de croqui, a partir de uma legenda pré-planejada de texturas da imagem.
• Manuseio de diferentes tipos de mapas temáticos do Atlas Geográfico escolar para
ler e pesquisar dados sobre o estado, cidade ou região.
• Manuseio do Atlas de Geografia para entender como ele esta organizado e consultar dados sobre o Estado do Acre.
• Elaboração, em grupo, de um Atlas temático do Estado do Acre, a partir de temas
selecionados pelos alunos, utilizando bases cartográficas do Atlas Escolar.
• Construção de croquis e maquetes (tridimensionais) de correlação, utilizando
planta do bairro, hidrografia e cobertura vegetal.
• Organização de tabela com dados de chuva
na região e um gráfico em histograma (climograma).
• Projetos didáticos que potencializem o interesse dos alunos pela obtenção de dados
sobre o clima, a população rural e urbana,
o desmatamento etc.
• Leitura de em livros e Atlas que contenham
gráficos e tabelas, em duplas para:
• -discussão do propósito dos dados;
• -levantamento dos conhecimentos dos alunos sobre gráficos e tabelas;
• Observação de tabelas e gráficos presentes no cotidiano;
• Esclarecimento de dúvidas sobre como os
dados são construídos e o que os gráficos
mostram;
• Levantamento de hipóteses sobre os dados;
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• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de leitura e construção de gráficos, a partir de tabelas;
• de como o aluno procede nas atividades com imagens de satélite e Atlas;
• de como o aluno procede nas atividades de construção de croquis e maquetes (tridimensional);
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados.
• Avaliação pontual individual, por meio
de exercícios com gráficos, tabelas,
histogramas e mapas.

população urbana e rural e as
migrações.
• Interpretação e elaboração
de gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas
publicados na mídia sobre
crescimento vegetativo e
crescimento da população
brasileira.
• Organização de dados populacionais da própria comunidade em tabelas, gráficos e
mapas.

• Compreender o fenômeno dos fusos horários e sua importância
no mundo contemporâneo.

• Obtenção de informações sobre os temas em estudo a
partir de fontes escritas.
• Representação do mundo por
meio de desenho.
• Estabelecimento de relações
entre as localidades e os diferentes horários.
• Conhecimento do movimento
de rotação e a diferença de
horas estabelecida como
fuso horário.
• Identificação dos usos de fusos horários no dia a dia.

mapas, gráficos
e tabelas sobre
o Brasil e o
Acre.
• Leitura e interpretação
de
mapas, gráficos
e tabelas sobre
o Brasil e o
Acre.
• Leitura e interpretação
de
mapas, gráficos
e tabelas sobre
o Brasil e o
Acre.
• Os fusos horários.
• Os fusos horários.
•O
estabelecimento do sistema de fusos
horários.
• O movimento
de rotação e o
estabelecimento das diferentes horas do
planeta.
• O movimento
de rotação e o
estabelecimento das diferentes horas do
planeta.

• Organização de textos de interpretação de
tabelas e gráficos.
• Atividades de construção de diferentes tipos de gráficos: histogramas, setogramas,
lineares.

• Consulta a um Atlas para escolher cidades
em diferentes continentes e estimar a
hora.
• Consulta a sites que fornecem, simultaneamente, a hora em cada parte do mundo.
• Rodas de conversa sobre a marcação do
tempo pelas horas e comparações de diferentes horas no mundo.
• Desenho do Universo e do planeta Terra
com discussão sobre nossas visões do
mundo e do Universo.
• Retomada ou introdução de atividades
para observação de corpos celestes – observar, por exemplo, as mudanças na Lua,
sem necessidade de sistematizações teóricas.
• Observação: através de observação direta,
reafirmar que:
• há mais estrelas do que se pode contar;
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Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações como as propostas na coluna
anterior, buscando sempre valorizar a
formulação de novas hipóteses e a
apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas de experimentos ou vivências lúdico-experimentais;
• do desempenho do aluno em situações-problema do seguinte tipo: exibição de figuras, experimentos ou relatos que descrevem movimentos semelhantes, mas não idênticos, aos
que foram trabalhados e sobre o qual
ela deve elaborar perguntas ou propor uma solução, conforme o desafio
proposto.

• Conhecimento da importância econômica do fuso horário.
• Posicionamento crítico em relação ao tempo da natureza e
o tempo da economia.
• Cálculo da hora em diferentes localidades e comparar
com a hora local do Acre.

• Consequências
socioeconômicas do sistema
de fuso horário.
• Consequências
socioeconômicas do sistema
de fuso horário.
• Calculando os
fusos horários.

• o sol só aparece durante o dia e a Lua de
dia e de noite todos parecem se mover lentamente no céu;
• a Lua aparece um pouco diferente a cada
dia, mas parece a mesma depois de quatro
semanas.
• Elaboração de cadernos de registros de experimentos propostos pelo professor (feitos pelo aluno e seu grupo) sobre movimentos dos objetos, da Lua e outros.
• Leitura de textos científicos sobre o planeta
Terra e suas características, seguida de registro das informações mais relevantes.
• Leitura de textos sobre movimentos da
Terra e do Sol e suas características, seguida de registro das informações mais relevantes.
• Atividades com maquete do movimento de
rotação e translação da Terra.
• Caracterização das estações do ano no
Acre, a partir do conhecimento e da memória dos alunos, com ajuda do professor.
• Pesquisa em Atlas sobre as cidades em diferentes continentes para construção do
roteiro da viagem imaginária, considerando
horários e meios de transporte possíveis de
utilizar em cada lugar.
• “Viagem imaginária” pelo mundo a partir
do roteiro construído.
• Leitura de textos, seguida de discussão, sobre a simultaneidade em relação aos fusos
horários no mundo.
• Pesquisa na internet sobre a programação
de TV em relação aos fusos horários no Brasil em diferentes estados brasileiros (horários de desenhos, jornais e novelas) e elaboração de registros com esses dados.
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• 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.

• Explicar as diferentes
formas de uso do solo
(rotação de terras, terraceamento, aterros etc.)

• Identificação, descrição e explicação dos processos hidrológicos (ciclo da água) que
ocorrem em bacias (chuvas
em ambientes com vegetação e sem vegetação).
• Reconhecimento dos principais componentes da morfologia das bacias e das redes
hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura
vegetal.
• Reconhecimento das causas
de erosão e alagamento,
comparando e listando as diferenças entre escoamento
superficial direto e indireto,
no ambiente urbano e rural.
• Elaboração de desenhos sobre o assunto estudado.
• Compreensão e explicação
da relação dos elementos da
biosfera para explicar as diferentes utilizações do solo e
da água ao longo do tempo.

• O ciclo hidrológico.

• Bacias hidrográficas.

• Roda coletiva de discussão sobre a importância dos fusos horários em nosso dia a
dia.
• Situações de cálculo de horários em diferentes partes do mundo, comparando a
hora atual no Acre.
• Elaboração de um desenho que contemple
o ciclo da água, identificando e explicando
os processos que ocorrem.
• Situações de registro e análise de imagens
que mostrem a diferença entre o escoamento superficial no ambiente urbano e rural.
• Situações de conversas sobre as principais
causas de alagamentos, erosão, escoamento superficial direto e indireto.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre o ciclo da água;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de desenho;
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• de como o aluno procede nas atividades leitura de imagens, rodas de conversas, atividades individuais de registro e tarefas de casa;

• Impactos socioambientais de
uma bacia hidrográfica.
• Impactos socioambientais de
uma bacia hidrográfica.
• Diferentes formas de uso do
solo e apropriação dos recursos hídricos.

• Situação de leitura e compreensão de textos sobre como usar o solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre as diferentes forma de
uso do solo;

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.

• Conhecimento da forma de
uso do solo e da água para
explicar os benefícios e também os prejuízos causados
por esse uso em cada lugar e
tempo.

• Diferentes formas de uso do
solo e apropriação dos recursos hídricos.

irrigação, tratamento e redes de distribuição). Qual a importância? No que consiste?
• Situação de roda de conversa ou debates
sobre as vantagens e desvantagens observadas ao longo do tempo e em locais diferentes.

• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• de como o aluno procede nas atividades leitura, rodas de conversas, nas
atividades individuais de registro e
nas tarefas de casa;

• Compreender que há relação entre sociedade e
natureza e que a organização do espaço em diferentes contextos histórico-geográficos é produto dessa relação.

• Descrição da paisagem local,
identificando características
do Domínio das Terras Baixas
Florestadas da Amazônia.
• Análise e reflexão sobre
como a sociedade se apropriou da natureza na ocupação das áreas.
• Análise das práticas humanas e as dinâmicas ambientais e climáticas, considerando a biodiversidade e as
relações humanas em escala
local e do mundo.
• Estabelecimento de relações
entre as características do
Domínio e as atividades extrativas de floresta.

• Sociedade
e
Natureza: o Bioma
Amazônico.
• Sociedade
e
Natureza: o Bioma
Amazônico.
• As atividades
humanas e a dinâmica climática.

• Atividades de leitura de texto expositivos
para:
• clarificação do propósito do estudo;
• levantamento dos conhecimentos prévios
sobre o tema a partir da leitura do título/subtítulos;
• observação das informações sobre os domínios de floresta e atividades extrativas
• busca e identificação das ideias mais relevantes, parágrafo a parágrafo;
• utilização de procedimentos de suporte
para a síntese (sublinhar, tomar notas, levantar palavras-chave sob orientação do
professor);
• verificação da própria compreensão e esclarecimento de dúvidas (relendo, perguntando, trocando ideias, buscando o dicionário etc.);
• organização da síntese (resumo ou, sob orientação do professor, esquema).
• Analisar séries temporais de mapas do Brasil e da Amazônia que representem a expansão das pastagens e agronegócio na
Amazônia.
• Pesquisa na Internet sobre alternativas
econômicas para a economia local, utilizando a floresta em pé.
• Situações de construção de um perfil da vegetação (Norte-Sul / Leste-Oeste) da

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações como as propostas na coluna
anterior, buscando sempre valorizar a
formulação de novas hipóteses e a
apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da
pesquisa bibliográfica;
• do desempenho em situações-problema que envolvam imagens, vídeos, relatos conforme o desafio proposto.
• do repertório oral em situação de
apresentação de seminários, debates, etc.;
• do desempenho em atividades de fotointerpretação e uso adequado de legendas;
• da capacidade de manipular recursos
de informática (quando foram adequadamente trabalhados).
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas
trabalhados.

• Identificação do Desmatamento e da Expansão do
Agronegócio como um fator
de destruição da biodiversidade local.
• Levantamento de alternativas econômicas para a economia local com a floresta
em pé.
• Planejamento de uma publicação sobre usos e cuidados
com a Floresta.

• Atividades econômicas
na
Amazônia: extrativismo
e
agropecuária.
• Atividades econômicas
na
Amazônia: extrativismo
e
agropecuária.
• Alternativas
econômicas
para a Amazônia.
• Alternativas
econômicas
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• Leitura e interpretação de
mapas sobre a ocupação populacional e econômica, considerando as condições de
relevo, hidrografia, vegetação
e solo.

• Identificar o consumo
dos recursos hídricos e
o uso das principais bacias hidrográficas no
Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos.

• Analisar consequências,
vantagens
e

• Reconhecimento e identificação da relação de consumo
dos recursos hídricos com o
uso das bacias hidrográficas
para perceber as transformações no ambiente.
• Construção de uma consciência de que os recursos naturais são de fundamental importância para as sociedades, mas podem esgotar-se,
caso não seja utilizado corretamente.
• Identificação das principais
bacias hidrográficas local, regional e brasileiras, a importância dessas bacias, impacto e risco na atualidade.
• Construção de hipóteses associando o consumo dos recursos hídricos com a infiltração através da leitura e interpretação de mapas e gráficos.
• Compreensão, descrição e
análise das dinâmicas climáticas (ilha de calor, chuva

para a Amazônia.
• Alternativas
econômicas
para a Amazônia.

•
•
•

• Características
do
consumo
dos recursos hídricos brasileiros.
• Características
do
consumo
dos recursos hídricos brasileiros.
• Principais bacias hidrográficas local, regional e brasileiras: importância e usos.
• Principais bacias hidrográficas local, regional e brasileiras: importância e usos.
• Dinâmica climática
e
a

•

•
•

•

Amazônia e descrição das fisionomias de
vegetação original.
Pesquisa de campo sobre o imaginário das
pessoas a respeito das florestas.
Análise e debate sobre o filme: ‘Amazônia
em chamas’ (de John Frankenheimer
l1994).
Atividades de planejamento e organização
de uma publicação sobre as florestas produtivas tropicais e sobre usos e cuidados
com a floresta.
Situações de análise de mapas e gráficos
para elaboração de hipóteses associando o
consumo dos recursos hídricos com a infiltração, as condições do solo e da hidrografia.
Roda de discussão sobre as ações individuais e ações do poder público para a qualidade ambiental.
Situações de comparação de imagens entre as áreas urbanas e rurais, relacionando
a infiltração da água, poluição, uso de produtos químicos na agricultura e as condições da hidrografia e do solo.
Organização de tabela com dados de chuva
na região e um gráfico em histograma (climograma).

• Situações de leitura e compreensão sobre
os conceitos de ambiente urbano, crescimento urbano, dinâmica climática urbana,
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre os recursos hídricos;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de análise e comparação de imagens, de mapas e gráficos;
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já
possui sobre ambiente urbano,

desvantagens das práticas humanas, na dinâmica climática (ilha de
calor etc.).

ácidas, efeito estufa, buraco
na camada de ozônio etc)
para avaliar as vantagens e
desvantagens das práticas
com relação a elas.
• Leitura e produção de gráficos e tabelas sobre o assunto
estudado.
• Utilização de diferentes fontes de informação.
• Participação em debates sobre o assunto estudado.

interferência
das práticas humanas.
• Dinâmica climática e a interferência das práticas humanas.
• Dinâmica climática e a interferência das práticas humanas.
• Dinâmica climática e a interferência das práticas humanas.

impactos ambientais urbanos e meio ambiente.
• Situações de leitura e produção de gráficos
e tabelas sobre as dinâmicas climáticas.
• Situações em que os alunos possam interpretar informações e dados apresentados
em tabelas e gráficos e pesquisar dados
em fontes oficiais na Internet.
• Situações de debate sobre consequências,
vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática.
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crescimento urbano, dinâmica climática urbana, impactos ambientais urbanos e meio ambiente;
• de como o aluno procede enquanto
realiza atividades de leitura e produção de gráficos e tabelas;
• da participação e empenho na atividade de debate;
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados.

12. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Compreender
o
conceito de fronteira e suas diversas aplicabilidades:
política, agrícola e
ambiental e avaliar,
por meio de exemplos extraídos dos
meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca
das paisagens e da
formação territorial
do Brasil.

• Identificação de características étnico-culturais, econômicas e ambientais do Brasil e
suas regiões naturais.
• Seleção das informações mais
relevantes para o estudo da
fronteira agrícola brasileira.
• Pesquisa de campo sobre territorialidade e diversidade étnico-cultural.
• Conhecimento sobre a formação do território brasileiro
(fronteiras e ocupação humana).
• Avaliação, por meio de exemplos extraídos dos meios de
comunicação, de ideias e estereótipos, acerca das paisagens e da formação territorial
do Brasil.
• Produção de desenhos de fotointerpretação dos assuntos
estudados.
• Utilização de procedimentos
de observação, descrição e registros de debates e leituras
compartilhadas.
• Participação dos grupos de
discussão
e
pesquisa,

• Propostas de atividades

• Diversidade étnico-cultural,
econômica e ambiental do Brasil.
• Diversidade étnico-cultural,
econômica e ambiental do Brasil.
• Diversidade étnico-cultural,
econômica e ambiental do Brasil.
• Formação territorial do Brasil.
• Formação territorial do Brasil.

• Formação territorial do Brasil.
• Formação territorial do Brasil.
• Formação territorial do Brasil.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Situações de conversa sobre o Brasil: semelhanças e diferenças, por meio de imagens
ou exibição de vídeos que mostrem a diversidade étnico-cultural de usos da terra no
Brasil.
• Situações de uso de várias formas de registro: escrito, áudio, vídeo.
• Comparação de mapas sobre diferentes
fronteiras agrícolas que já existiram no Brasil desde o Brasil colônia.
• Observação: para essa atividade, a sugestão é organizar uma sequência de mapas
em slides para mostrar o movimento das
fronteiras nos mapas da economia predominante (no século XVII ao XX – Fonte: THÉRY,
Hervé; MELLO, Neli A. Atlas do Brasil: Disparidades e Dinâmicas do Território. São
Paulo: EDUSP: Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo, 2005, p. 19, 37-41, 43).
• Pesquisa de campo sobre imagens do
mundo e do lugar que a comunidade vive,
para identificar a fronteira agrícola e ambiental.
• Pesquisa nos meios de comunicação sobre
ideias e estereótipos acerca das paisagens
e da formação territorial do Brasil, a fim de
avaliar as ideias a respeito das paisagens.
• Pesquisa sobre o território político do Brasil.
• Trabalho de campo na Reserva Extrativista
(Alto Juruá), se possível.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho do aluno em situações-problema propostas a partir de
imagens, vídeos, relatos etc.
• do repertório oral em situação de apresentação de seminários, debates, etc.;
• do desempenho em atividades de fotointerpretação e uso adequado de legendas;
• da capacidade de manipular recursos
de informática (quando foram adequadamente trabalhados);
• da participação em situações de atividades de pesquisas.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.

• Analisar a influência
dos
fluxos
econômicos e populacionais na formação

expondo ideias, auxiliando
com informações, produzindo
e lendo textos de diferentes
gêneros sobre os assuntos estudados.
• Participação em atividades de
exposição oral de resultados.

• Formação territorial do Brasil.

• Identificação das macro-regiões brasileiras e as formas de
regionalização (IBGE e outras).
• Seleção das informações mais
relevantes para o estudo da
regionalização do Brasil.

• Regionalização
do território brasileiro.
• Regionalização
do território brasileiro.

• Produção de conto de viagem sobre a Reserva Extrativista, se o trabalho de campo
puder ser feito.
• Leitura compartilhada de textos informativos sobre a fronteira agrícola brasileira, considerando a posição do Estado do Acre.
• Leitura de imagens, mapas, tabelas e gráficos sobre os assuntos estudados.
• Leitura e produção de textos informativos
sobre as fronteiras brasileiras.
• Manuseio de diferentes portadores de informação. Leitura e produção de mapas e croquis de correlação hidrografia-vegetação.
• Situações de sistematização de informações das pesquisas apresentadas pelos alunos em seminários, exposição de fotografias
de trabalho de campo.
• Situações de produção de texto em que os
alunos possam apresentar informações sobre os estudos das fronteiras do Brasil.
• Situações de fotointerpretação de imagens
de satélite e fotografias aéreas para analisar
a extensão da floresta tropical e da Bacia
Amazônica (fronteira ambiental).
• Situações de manipulação de informações
do site: Earthgoogle e utilização do Paint
para elaboração de croqui.
• Leitura compartilhada de textos didáticos e
elaboração de exercícios de interpretação
de texto.
• Situações de debate orientado por questões
ou textos de pesquisa em outras fontes.
• Situação de pesquisa sobre a origem e o
destino dos movimentos migratórios no Brasil, considerando os diferentes grupos étnicos, os modos de vida das populações urbanas indústrias, rurais e das populações tradicionais.
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Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;

socioeconômica e
territorial do Brasil,
considerando a diversidade étnicocultural e reconhecer as regiões, suas
produções e riquezas, para entender
seu valor no mundo
político e ambiental.

• Identificar o patrimônio sociocultural
local, regional e nacional e reconhecer

• Conhecimento e análise dos
processos migratórios e da
formação sócio espacial que
deu origem a sociedade mestiça que somos.
• Conhecimento e análise sobre
a influência dos fluxos econômicos e a distribuição da população no espaço brasileiro
considerando os diferentes
grupos étnicos que constituem o país.
• Conhecimento e análise sobre
territorialidade e cultura na
Amazônia.
• Conhecimento e análise sobre
a formação sócioeconômica e
territorial do Brasil (fronteiras
e ocupação), buscando a compreensão dos conflitos e das
tensões históricas e contemporâneas.
• Conhecimento das origens
culturais e das regiões do Brasil.
• Conhecimento da divisão econômica regional do Brasil e
suas características (aspectos
de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras etc.).
• Conhecimento, leitura e construção de mapas, gráficos, pirâmides etárias.
• Conhecimento do patrimônio
cultural e ambiental local.
• Conhecimento das características
socioespacias
e

• Movimentos migratórios no Brasil e diversidade
étnico-social.
• Movimentos migratórios no Brasil e diversidade
étnico-social.

• Movimentos migratórios no Brasil e diversidade
étnico-social.
• Movimentos migratórios no Brasil e diversidade
étnico-social.

• Características
das regiões brasileiras.
• Características
das regiões brasileiras.
• Características
das regiões brasileiras.
• Patrimônio cultural e ambiental
local.
• Características
socioespaciais e

• Situações de conversa sobre o Brasil, suas
semelhanças e diferenças de região para região, e construção coletiva de um esquema
ou mapa conceitual sobre o assunto.
• Situações de audição e discussão de canções: “Geografia em canção” viagem pelo
Brasil por meio da Música Popular Brasileira.
• Pesquisa sobre características das regiões
brasileiras.
• Leitura compartilhada de textos sobre a regionalização do Brasil.
• Leitura de imagens, mapas, tabelas e gráficos sobre os assuntos estudados.
• Situações de sistematização de informações das pesquisas apresentadas em seminários ou exposições de fotografias.
• Situações de produção de texto em que os
alunos possam utilizar informações sobre os
estudos da regionalização do Brasil.
• Situações de fotointerpretação de imagens
de satélite e fotografias aéreas sobre as
grandes paisagens naturais do Brasil.
• Leitura compartilhada de textos didáticos,
ou fichas preparadas pelo professor.
• Situações de debate orientado por questões
colocadas pelo professor ou pelos resultados das pesquisas feitas.
• Leitura e produção de mapas e croquis de
correlação de cobertura vegetal-densidade
demográfica do Brasil.

• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento dos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho do aluno em situações de leitura e produção de textos individuais com sua opinião em relação
às diferenças regionais no Brasil;
• da participação em situações de atividades de pesquisas;
• do repertório oral em situação de apresentação de leitura compartilhada;
• do desempenho em atividades de fotointerpretação e uso adequado de legendas;
• da organização do material em seus
estudos individuais.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.

• Pesquisa de campo para levantamento do
patrimônio cultural do município.
• Situações de trabalho com máquina fotográfica para aprender sobre fotografia

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já possui sobre o patrimônio cultural da cidade;
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o direito dos povos
como um elemento
de fortalecimento
da sociedade democrática.

identitárias dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos,
povos das florestas e demais
grupos sociais do campo e da
cidade que vivem no Brasil.
• Seleção de argumentos que
reconheçam as territorialidades como direitos legais desses povos.
• Identificação das manifestações solidárias no lugar onde
vive.
• Reconhecimento da importância da etno conhecimento
para alternativas de desenvolvimento sustentável de base
local.
• Reconhecimento da importância do direito dos povos à autodeterminação.

• Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo.

• Conhecimento e análise das
características que definem o
período mercantilista e capitalista.
• Conhecimento e análise sobre
o modo de produção feudal, o
renascimento comercial e a
expansão do comércio através
do mar.
• Leitura e interpretação de mapas sobre as rotas marítimas
(Espanha e Portugal).

identitárias de
povos tradicionais brasileiros.
• Características
socioespaciais e
identitárias de
povos tradicionais brasileiros.
• Características
socioespaciais e
identitárias de
povos tradicionais brasileiros.
• Práticas de desenvolvimento
sustentável desenvolvidas no
Acre.
• Práticas de desenvolvimento
sustentável desenvolvidas no
Acre.
• Surgimento do
capitalismo.
• Surgimento
capitalismo.

do

• Capitalismo comercial e a expansão ultramarina.

(enquadramento, distância, uso do zoom,
iluminação etc.).
• Pesquisa sobre manifestações culturais na
comunidade.
• Preparação e realização na escola de atividades culturais valorizadas pela comunidade.
• Produção de uma publicação sobre o patrimônio social e cultural local.

• de como o aluno procede nas atividades de pesquisa em campo e na sala
de aula;
• da produção de textos (orais ou escritos) com opiniões sobre assuntos estudados;
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados.

• Leitura de textos sobre fatos da história que
contribuíram para as alterações ocorridas
no período mercantilista e no advento do capitalismo.
• Situações coletivas de análise de texto sobre o surgimento do capitalismo comercial
marcado, principalmente, pela expansão ultramarina.
• Colonização do novo mundo (continente africano, asiático e americano);
• Políticas mercantilistas (a estas se vinculava
a acumulação primitiva de capital, metalismo, balança comercial favorável); e

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
de leitura e análise de textos sobre o
tema;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho em situações de leitura e interpretação de mapas sobre
as rotas marítimas;
• do repertorio oral em situação de apresentação de exposição oral de
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• Pesquisa em fontes variadas
sobre o mercantilismo e surgimento do capitalismo, analisando as alterações ocorridas
nesse processo.
• Participação em atividades de
exposição oral de resultados.
• Organização de murais e exposições em painéis.

• Discutir em que medida a produção, a
circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos ambientais,
assim como influem na distribuição de riquezas, em
diferentes lugares e
identificar propostas que visem a melhoria de vida no
campo ou na cidade.

• Conhecimento e discussão sobre a concentração de riquezas no Brasil e as desigualdades sociais e os impactos socioambientais.
• Identificação da relação entre
o crescimento econômico, a
destruição da natureza e da
qualidade ambiental e de
vida.
• Interpretação de gráficos e tabelas sobre indicadores sociais brasileiros (IDH, IDH-M,
Taxa de analfabetismo, Saúde, Educação, desigualdade
de renda, entre outros).
• Discussão e posicionamento
crítico sobre fatores que agravam a desigualdade social e
os impactos socioambientais
das ações do homem nas esferas da produção, circulação
e consumo.
• Exploração de ideias sobre o
conceito de qualidade de vida.

• Capitalismo comercial e a expansão ultramarina.
• Capitalismo comercial e a expansão ultramarina.
• Capitalismo comercial e a expansão ultramarina.
• Desigualdades
sociais no Brasil.

• Desigualdades
sociais no Brasil.

• Indicadores sociais brasileiros.

• Indicadores sociais brasileiros.

• Indicadores sociais brasileiros.

• surgimento das primeiras potências europeias: Portugal e Espanha;
• Pesquisas, relações de textos, imagens a ela
associadas e outros recursos gráficos complementares.
• Atividades de leitura e interpretação de mapas sobre as rotas marítimas (Espanha e
Portugal).
• Atividades de exposição oral de resultados,
organização de murais e exposições em painéis.

resultados, organização de murais e
exposições em painéis, etc.;
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.

• Estudo de conceitos que circulam na sociedade sobre o que seja qualidade de vida e
qualidade ambiental (frequentemente encontradas em jornais, revistas, na televisão,
nas próprias famílias, em livros didáticos).
• Situações coletivas de análise de texto sobre concentração de riqueza no Brasil e as
desigualdades sociais e os impactos socioambientais considerando:
• tema tratado;
• informações explícitas (localização) e implícitas (inferência);
• relações entre as ideias mais relevantes do
texto;
• pluralidade de sentidos atribuídos (sentidos
literal e conotativo/figurado de palavras e
expressões);
• relações texto, imagens a ele associadas e
outros recursos gráficos complementares.
• Debate sobre os impactos socioambientais
das ações do homem nas esferas da produção, circulação e consumo.
• Situações em que os alunos possam organizar tabelas para registrar observações

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho em situações de interpretação de gráficos e tabelas sobre a
desigualdade social;
• do repertório oral em situação de apresentação de seminários, debates etc.;
• da iniciativa de participação em propostas de intervenção na comunidade
escolar ou do entorno da escola.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.
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• Conhecimento de indicadores
de qualidade ambiental e de
vida.
• Utilização das informações
disponíveis para formular um
posicionamento em relação à
desigualdade social.
• Interpretação de textos críticos sobre o uso consciente
dos recursos e sobre as propostas de enfrentamento do
problema.

• Indicadores sociais brasileiros.
• Indicadores sociais brasileiros.
• Indicadores sociais brasileiros.

•

•

•

•
•

•
•
•
•

• Conhecer as diversas tecnologias, estabelecer relações
entre os processos
de industrialização

• Reconhecimento da importância das tecnologias no cotidiano.
• Identificação de como a urbanização e a industrialização
mudaram a vida das pessoas,

•A
importância
das tecnologias
no cotidiano.
•A
importância
das tecnologias
no cotidiano.

•

•

realizadas sobre indicadores de desigualdade social – como a população atendida
por água encanada e coleta de esgoto, por
exemplo.
Situações em que os alunos possam organizar gráficos de colunas ou de barras para
apresentar os resultados de pesquisa sobre
níveis de renda na localidade em que vivem
nível educacional e saneamento básico.
Situações em que os alunos possam interpretar informações e dados apresentados
em tabelas e gráficos e pesquisar dados em
fontes oficiais na Internet.
Situações em que os alunos possam organizar informações e dados apresentados em
um texto, em tabelas ou em gráficos de barras ou de colunas.
Elaboração de textos, contendo relações entre indicadores sociais e qualidade de vida.
Roda de conversa em que os alunos possam
propor formas de encaminhar soluções para
os problemas de qualidade de vida, identificados no estudo.
Projetos didáticos que potencializem o interesse dos alunos pela solução de problemas
que esteja ao seu alcance.
Produção de textos sobre as desigualdades
sociais e propostas para solução local.
Registro das formas de propor ações para
resolução de problemas.
Organização de produções individuais e coletivas a respeito dos mecanismos sociais
que levam à desigualdade de condições.
Atividade de identificação das características das cidades brasileiras, tendo como referência o PIB, a distribuição de renda, o IDH
e o acesso a saúde.
Atividade de pesquisa, utilizando documentários, mapas e imagens que permitam o
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já possui sobre a o uso da floresta e seu papel na vida produtiva das comunidades da Amazônia;

e inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro.

introduzindo,
constantemente, novas tecnologias em
nossas vidas.
• Relação da industrialização e
da tecnologia com as mudanças socioeconômicas do país.

• Identificação das técnicas de
trabalho utilizadas no extrativismo vegetal e a permanência de técnicas menos impactantes no uso das florestas na
Amazônia.
• Identificação das tecnologias
utilizadas na extração de madeira, sementes e látex.
• Conhecimento do circuito de
uma matéria prima retirada da
floresta: a borracha, os frutos,
as resinas e a madeira.
• Reconhecimento das diferentes formas de trabalho com recursos da natureza: na indústria, na manufatura, no artesanato, entre outros.
• Identificação de processos de
degradação local.

• Conhecimento da integração,
extrativismo e indústria no
Acre.

• Avanços tecnológicos e as alterações espaciais
da agricultura e
da indústria na
cidade e no
campo.
• Técnicas de trabalho e tecnologias utilizadas na
Amazônia e no
Acre.
• Técnicas de trabalho e tecnologias utilizadas na
Amazônia e no
Acre.
• Técnicas de trabalho e tecnologias utilizadas na
Amazônia e no
Acre.
• Técnicas de trabalho e tecnologias utilizadas na
Amazônia e no
Acre.
• Técnicas de trabalho e tecnologias utilizadas na
Amazônia e no
Acre.
• O extrativismo e
a indústria no
Acre.

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

aluno a reconhecer os avanços tecnológicos
e as alterações espaciais da agricultura e da
indústria na cidade e no campo.
Leitura compartilhada de textos de diferentes fontes de informação sobre a degradação e conservação ambiental no Brasil e no
Acre.
Pesquisa de campo sobre diferentes modos
de se apropriar dos recursos da natureza
para obtenção de produtos do nosso cotidiano.
Visita a um seringal para pesquisa com interlocutores locais sobre o seu trabalho.
Elaboração de um croqui do circuito da extração do látex e a produção da borracha.
Situações de debate sobre os usos da floresta na Amazônia e em particular no Acre.
Pesquisa de campo sobre o uso de recursos
da floresta no cotidiano.
Leitura de imagens, gráficos e tabelas sobre
o desmatamento e a extração de madeira no
Acre.
Pesquisa sobre as árvores mais valorizadas
economicamente na floresta Amazônica e
sua distribuição espacial (como elas ocorrem na mata) – a partir dessa proposta,
pode-se construir um álbum da ficha das árvores, utilizando desenhos de observação
ou fotografias.
Leitura de imagens sobre a tipologia de florestas do Acre e de livros indígenas que falam das árvores um bom livro é “O Livro das
Árvores dos índios Ticuna” (ver na bibliografia).
Pesquisa sobre os projetos e empresas que
atuam no alto Juruá em parcerias com as reservas extrativistas.
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• de como o aluno procede enquanto realiza atividades de campo, de registros
de suas observações, de produção de
textos, leitura de imagens, gráficos e
tabelas;
• do repertório de conhecimentos utilizado nas situações de oralidade;
• da capacidade de identificar as principais ideias em um texto lido e de elaborar um fichamento, a partir destes
destaques;
• da produção de textos (orais ou escritos) sobre os temas estudados;
• de como o aluno procede nas atividades de leitura de imagens, nos debates, nas pesquisas, nas atividades individuais de registro e nas tarefas de
casa;
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados, considerando o grau de autonomia na realização de tarefas já desenvolvidas.

• Reconhecer a relação entre êxodo rural, condições de
vida e trabalho dos
trabalhadores do
campo e problemas
urbanos (como violência, falta de habitação, precariedade dos serviços
de saúde e transporte etc.) agravados em consequência da intensa migração do campo
para as cidades.

• Utilização da pesquisa como
forma de obtenção de informação sobre os temas estudados.

• O extrativismo e
a indústria no
Acre.

• Reconhecimento da mobilidade socioespacial da população brasileira em busca do trabalho e melhores condições
de vida.
• Identificação dos principais
fluxos migratórios internos
que ocorreram no Brasil, a
partir de meados do século XX.

• Mobilidade socioespacial da população
brasileira.

• Leitura de gráficos, tabelas e
mapas de fluxos migratórios.

• Interpretação de gráficos e tabelas sobre o crescimento demográfico urbano no Brasil e
na Amazônia.
• Identificação de possíveis alternativas de trabalho na cidade para um migrante.
• Identificação dos motivos que
levam as pessoas a sair de um

• Fluxos migratórios internos no
Brasil a partir de
meados do século XX.
• Fluxos migratórios internos no
Brasil a partir de
meados do século XX.
• Fluxos migratórios internos no
Brasil a partir de
meados do século XX.
• Fluxos migratórios internos no
Brasil a partir de
meados do século XX.
• Motivos das migrações
e

• Pesquisa sobre as áreas protegidas e terras
indígenas no Acre.
• Leitura de imagem a partir de exibição de
programa de vídeo sobre os temas estudados.
• Situações de entrevista com morador local
sobre o seu trabalho e as relações com os
recursos naturais.
• Fichamento orientado, de textos de diferentes fontes, sobre a questão do desenvolvimento e da sustentabilidade (ver sugestão
de fontes na bibliografia).
• Atividades de resolução de problemas, a
partir de hipóteses levantadas pela turma
sobre as razões das migrações.
• Exposições orais sobre os problemas urbanos decorrentes da falta de infraestrutura.
• Leitura de imagens de cidades com problemas graves e discussão sobre as soluções
encontradas – por exemplo, para enchentes, lixo, poluição, saúde, habitação, transporte, moradia, etc.
• Construção de um mapa de problemas e outro de propostas de resolução de problemas
das cidades, decorrentes da expansão urbana.
• Pesquisa sobre cidades sustentáveis na internet.
• Elaboração de resumos de textos lidos sobre
a vida dos migrantes, em diferentes cidades
brasileiras.
• Análise coletiva, mediada pelo professor, de
imagens da programação da televisão que
mostram a violência urbana.
• Entrevistas na comunidade para coleta de
informações sobre a migração no Acre.
• Leitura, em voz alta pelo professor, de textos
e relatos literários de migrantes.
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Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho do aluno em situações-problema conforme o desafio
proposto;
• do repertório oral em situação de apresentação de seminários, debates, etc.;
• da capacidade de manipular recursos
de informática (quando foram adequadamente trabalhados).
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.

lugar para outro, entrevistando migrantes do local.
• Conhecimento das condições
de vida de migrantes no Brasil
e no Acre.
• Construção da árvore genealógica da família e suas origens
territoriais.
• Identificação dos processos
de degradação local, em função da falta de infraestrutura
urbana.
• Identificação de indicadores
de qualidade de vida no local
de vivência (urbana e rural).
• Utilização da pesquisa como
forma de obtenção de informação e sistematização de
dados para compreensão de
um problema.
• Utilização de diferentes fontes
de informação.
• Reconhecer os domínios morfoclimáticos e características físico-territoriais do Brasil.

• Conhecimento e relacionamento dos elementos naturais
(padrões climáticos, tipos de
solo, relevo e formações vegetais) que distinguem as grandes paisagens do território
brasileiro.
• Produção de croqui de correlação do relevo, clima e

condições
de
vida dos migrantes no Brasil e no
Acre.
• Motivos das migrações e condições de vida dos
migrantes
no
Brasil e no Acre.
• Motivos das migrações e condições de vida dos
migrantes
no
Brasil e no Acre.
• Problemas urbanos pela falta de
infraestrutura.

• Projetos didáticos que potencializem o interesse dos alunos pela formação socioespacial do lugar onde vivem e sua relação com
os fluxos migratórios.

• Problemas urbanos pela falta de
infraestrutura.
• Problemas urbanos pela falta de
infraestrutura.
• Problemas urbanos pela falta de
infraestrutura.
• Aspectos físicos
do Brasil: climas,
solos, relevo e
formações vegetais.
• Aspectos físicos
do Brasil: climas,
solos, relevo e

• Leitura de imagens que evidenciem contraste das características de clima, relevo,
hidrografia e cobertura vegetal dos diferentes domínios morfoclimáticos do Brasil.
• Pesquisas sobre a origem das formas de relevo do Brasil para discutir a compartimentação proposta por Aziz Ab’Saber e Jurandyr
Luciano S. Ross.
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Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;

cobertura vegetal das diferentes regiões do Brasil.
• Conhecimento das formações
vegetais da Amazônia, caracterizando a distribuição dos
componentes físico-naturais e
da biodiversidade.
• Identificação das características geoecológicas do Domínio
Amazônico.
• Caracterização, comparação e
reconhecimento dos domínios
morfoclimáticos do Brasil (Aziz
Ab’Saber).
• Comparação de mapas de vegetação e dos domínios morfoclimáticos.
• Conhecimento das formações
vegetais da Amazônia.
• Conhecimento e comparação
do sistema de Unidades de
Conservação do Brasil e particularmente da Amazônia.

• Utilizar a linguagem
cartográfica para
obter informações
e representar a espacialidade
dos

• Conhecimento dos componentes da natureza e do ambiente
construído pela sociedade e
sua espacialidade.
• Leitura de mapas temáticos
sobre os temas em estudo.

formações vegetais.
• Aspectos físiconaturais da Amazônia e a sua biodiversidade.
• Aspectos físiconaturais da Amazônia e a sua biodiversidade.
• Domínios morfoclimáticos brasileiros.
• Domínios morfoclimáticos brasileiros.
• Domínios morfoclimáticos brasileiros.
• Domínios morfoclimáticos brasileiros.

• Representações
espaciais do Brasil.
• Representações
espaciais do Brasil.

• Pesquisas sobre as hipóteses climáticas do
quaternário e a estruturação das grandes
paisagens do Brasil.
• Situações de análise de perfis topográficos
do Brasil (Norte-Sul / Leste-Oeste) para identificar compartimentos de relevo e cobertura
vegetal.
• Leitura do mapa dos domínios morfoclimáticos com destaque para a Amazônia.
• Croqui de correlação entre o mapa de domínios morfoclimáticos e o de cobertura vegetal do Brasil.
• Atividades orientadas de fichamento de textos didáticos sobre o assunto.
• Leitura de textos literários em que são abordados o clima e as paisagens.
• Pesquisa sobre as tipologias de cobertura
vegetal da Amazônia e do Acre.
• Mapeamento das espécies alvo de conservação e uso econômico no Acre e as fisionomias florestais a que pertencem.
• Análise de dados em gráficos e tabelas sobre a progressão do desmatamento na Amazônia e identificação das atividades responsáveis pela remoção de cobertura.
• Entrevista com um produtor extrativista sobre a conservação de florestas.
• Croqui de correlação dos mapas de áreas
protegidas (Unidades de Conservação do
Brasil) e domínios morfoclimáticos do Brasil.
• Situações de análise de leitura de mapas a
partir do alfabeto cartográfico, considerando
os temas estudados no ano.
• Situações de comparação de mapas, utilizando diferentes símbolos (por exemplo, dos
domínios morfoclimáticos e Unidades de
Conservação).
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• do desempenho em situações de fichamento e interpretação de textos;
• do repertório oral em situação de entrevista com interlocutores da comunidade;
• da capacidade de leitura e confecção
de mapas temáticos.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já possui sobre produção de mapas e linguagem cartográfica (através do exercício
de exposição em transparência e leitura coletiva);

fenômenos geográficos.

• Reconhecer a riqueza e fragilidades da Amazônia, a
partir do estudo em
diversas fontes bibliográficas
(impressas, videográficas e virtuais) de órgãos públicos, do
terceiro
setor
(IBAMA,
IMAC,
GEMA, SEE, o ZEE)
e outros.

• Comparação de mapas temáticos de componentes da natureza com imagens fotográficas para obter informações
sobre as fisionomias da cobertura vegetal, formas de relevo,
organização da drenagem,
etc.
• Manuseio de materiais com diferentes formas de representação do espaço.
• Identificar e correlacionar informações contidas em mapas do Atlas escolar.
• Organização de legendas de
símbolos para imagens dos lugares estudados.
• Compartimentação da imagem de uma paisagem em
suas unidades de paisagem
(manchas e corredores).
• Interesse e empenho em organizar informações.
• Estudo de textos de internet
sobre fragilidades da Amazônia.
• Identificação das características das riquezas amazônicas.
• Leitura de mapas sobre áreas
protegidas na Amazônia e em
particular no Acre.
• Conhecimento sobre a importância do uso social, cultural e
ambiental
das
florestas

• Representações
espaciais do Brasil.

• Representações
espaciais do Brasil.
• Representações
espaciais do Brasil.
• Representações
espaciais do Brasil.
• Representações
espaciais do Brasil.
• Representações
espaciais do Brasil.
• Riquezas e fragilidades ambientais da Amazônia.
• Riquezas e fragilidades ambientais da Amazônia.
• Riquezas e fragilidades ambientais da Amazônia.
• Importância do
uso social, cultural e ambiental

• Situações de produção de mapas, utilizando
diferentes símbolos, a partir dos temas estudados.
• Situações de desenho, a partir de fotografias aéreas e/ou imagem de satélite.
• Situações de criação de legendas para croquização de fotografias aéreas.
• Utilização de imagens de satélite e fotografias aéreas do Google Earth para mapear os
temas estudados no ano.

• de como o aluno procede enquanto realiza atividades de produção e leitura
de mapas;
• da produção de textos (orais ou escritos) sobre assuntos estudados;
• do empenho nas diferentes atividades
realizadas.
• Registro de observação, utilizando
pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados.

• Leitura de textos de mídia, seguida de debate, sobre as fragilidades ambientais na
Amazônia.
• Situações de análise crítica do processo de
degradação da Amazônia, considerando os
atores sociais responsáveis.
• Pesquisa sobre as alternativas econômicas
para a floresta em pé.
• Pesquisa sobre a mineração na Amazônia.
• Pesquisa sobre a importância dos recursos
hídricos na Amazônia.
• Entrevistas para coleta de informações sobre a atuação dos órgãos ambientais na localidade.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho do aluno em situações-problema propostas pelo professor ou que sujam durante a pesquisa;
• do repertório oral em situação de análise de textos e debates etc.;
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• Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos
para conhecer as
formas de regionalização do espaço
brasileiro.

tropicais, dos minérios e das
águas, em particular da Amazônia.

das florestas tropicais.

• Reconhecimento da mobilidade socioespacial da população brasileira em busca do trabalho e melhores condições
de vida.
• Identificação dos principais
fluxos migratórios internos
que ocorreram no Brasil, a
partir de meados do século XX.

• Mobilidade socioespacial da população
brasileira.

• Leitura de gráficos, tabelas e
mapas de fluxos migratórios.

• Interpretação e elaboração de
mapas temáticos, históricos,
gráficos e tabelas sobre o
crescimento demográfico urbano e econômico do Brasil
(cartogramas), inclusive utilizando tecnologias digitais.
• Identificação dos padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais nos mapas temáticos e históricos.

• Principais fluxos
migratórios internos que ocorreram no Brasil, a
partir de meados
do século XX.
• Principais fluxos
migratórios internos que ocorreram no Brasil, a
partir de meados
do século XX.
• Mapa temático
sobre o crescimento demográfico urbano e
econômico
do
Brasil.
• Mapa temático
sobre o crescimento demográfico urbano e
econômico
do
Brasil.

• Análise coletiva de textos de pesquisas na
Internet.
• Leitura de textos expositivos sobre os assuntos em estudo, individualmente ou em parceria.
• Leitura de mapas de áreas protegidas do
Acre e suas tipologias.
• Elaboração de um mapa das águas em sua
localidade.
• Atividades de resolução de problemas a partir de hipóteses levantadas pelos alunos sobre as razões das migrações.
• Debate sobre os problemas urbanos decorrentes da falta de infraestrutura.
• Pesquisa sobre textos históricos do processo de industrialização concentrada da região Sudeste e Sul.
• Discussão de temas tratados no noticiário
nacional (jornais televisivos) sobre o intenso
contato do centro sul com o exterior.
• Atividade de leitura, interpretação e elaboração de mapas temáticos, históricos, gráficos
e tabelas sobre o crescimento demográfico
urbano e econômico do Brasil (cartogramas), inclusive utilizando tecnologias digitais.
• Pesquisa sobre a relação da economia do
Café e sua relação com a acumulação de capital, que propiciou o desenvolvimento industrial.
• Situações de estudo dos problemas ambientais decorrentes da concentração industrial
(desmatamento, poluição, enchentes etc.).
• Pesquisa de propagandas transmitidas na
televisão sobre compra e venda de automóveis, para análise crítica do papel do automóvel no funcionamento econômico do Centro-Sul.
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• da capacidade de leitura de mapas
dos tipos trabalhados.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho do aluno em situações-problema propostas pelo professor ou que sujam durante a pesquisa;
• do repertório oral em situações de discussão de textos, debates, apresentação de seminários etc.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.

• Reconhecimento do processo
de industrialização concentrado como propulsor das desigualdades regionais.
• Identificação da divisão regional socioeconômica.
• Identificação dos motivos que
levam ao desenvolvimento do
Centro-Sul.
• Utilização da pesquisa como
forma de obtenção de informação e sistematização de
dados para compreensão de
um problema.
• Utilização de diferentes fontes
de informação.

• Conhecer e analisar as formas de
circulação da informação, do capital,
das mercadorias e
dos serviços.

• Posicionamento crítico em relação à industrialização concentrada do Brasil.
• Observação das formas de circulação de mercadorias, capital e serviços em sua própria
região.
• Análise da influência e o papel
das redes de transportes e comunicação, na configuração
do território brasileiro.
• Reconhecimento dos fluxos e
redes presentes em seu cotidiano.
• Manuseio de recursos do computador para analisar as diversas formas de circulação da
informação.

• Processo de industrialização
brasileira e as
desigualdades
regionais.
• Divisão regional
socioeconômica
brasileira.
• Divisão regional
socioeconômica
brasileira.
• Divisão regional
socioeconômica
brasileira.
• Divisão regional
socioeconômica
brasileira.
• Divisão regional
socioeconômica
brasileira.
• Redes de transportes e comunicação na configuração do território brasileiro.
• Redes de transportes e comunicação na configuração do território brasileiro.
• Fluxos e redes
presentes
em
seu cotidiano.
• Fluxos e redes
presentes
em
seu cotidiano.

• Situações de análise de imagens sobre o espaço agropecuário do Centro-Sul e comparações com outras regiões brasileiras.
• Seminários sobre as características econômicas e ambientais das regiões brasileiras.
• Leitura de textos sobre questões econômicas, políticas e ambientais que caracterizam
as diferenças regionais no Brasil.

• Pesquisa de campo sobre a importância da
informação na vida da comunidade, identificando os meios de divulgação mais utilizados: mídias impressas ou televisivas.
• Organização de tabelas e gráficos sobre o levantamento de dados de campo.
• Pesquisa sobre o uso do computador como
meio para obter informação.
• Leitura de mapas sobre o fluxo de capital e
serviços no local, na região e no mundo.
• Leitura de textos científicos sobre as formas
de circulação de informação.
• Levantamento do uso de tecnologias na escola e debate sobre a revolução técnico-científica dos computadores.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios do aluno
em relação às formas de circulação estudadas;
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica e de anotações de
aula;
• do desempenho do aluno em situações-problema que tratam dos assuntos trabalhados;

• Comparação das formas de
circulação de informação, ao
longo da história, associando
às tecnologias.
• Identificação das tecnologias
de informação utilizadas na
escola.
• Estabelecimento de relações
entre a informação e simultaneidade dos fatos.
• Leitura/interpretação de textos didáticos sobre o assunto.
• Posicionamento crítico em
produções textuais sobre o assunto.

• Fluxos e redes
presentes
em
seu cotidiano.
• Relações entre a
informação e a
simultaneidade
dos fatos.
• Relações entre a
informação e a
simultaneidade
dos fatos.
• Relações entre a
informação e a
simultaneidade
dos fatos.
• Relações entre a
informação e a
simultaneidade
dos fatos.

• Debate sobre o uso e o excesso de informação, simultaneidade e caráter efêmero da informação que circula nos meios de comunicação.
• Leitura de textos de atualidade para discussão sobre o fluxo de mercadorias e o papel
das redes de transportes.
• Situações de produção de textos sobre as redes sociais, as redes econômicas e outras.
• Entrevista com um gerente de banco, um comerciante e visita a uma rádio para colher
suas impressões sobre a velocidade da informação e a aceleração do tempo.
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• do repertório oral nas situações de debate na classe e interlocução com pessoas da comunidade;
• da capacidade de integração e articulação de conceitos trabalhados, observando a evolução do estilo argumentativo na produção oral ou escrita.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

13. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO
• Objetivos
Capacidades
/
competências amplas da disciplina
• 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
físico-naturais
associados à distribuição da população humana
pelos continentes.

• Conteúdos
O que é preciso ensinar explicitamente ou
criar condições para que os alunos aprendam
e desenvolvam as capacidades que são objetivos

• Propostas de atividades

• Descrição das rotas
de dispersão da população humana pelo
planeta e os principais fluxos migratórios, em diferentes períodos da história.
• Discussão sobre os fatores (históricos e
condicionantes físiconaturais) que impulsionaram os fluxos migratórios, como os
conflitos e as guerras,
a necessidade de
áreas de conflitos e
pastagens, a busca
por melhores condições físico-climáticas
etc.
• Participação em debates sobre o assunto
estudado.
• Posicionamento crítico diante dos diferentes pontos de vista
surgidos nas discussões.

• Atividades de leitura e pesquisa sobre os motivos para que ocorra
uma migração como: mudanças climáticas, catástrofes naturais,
conquistas militares, insegurança em sua terra de origem, perseguição, povoamento de um novo território, insatisfação com o governo
de seu país, esperança de encontrar condições de vida melhores em
outro local, alguma oportunidade de trabalho ou de estudos, entre
outros.
• Situação de debate sobre as principais rotas de migração para compreensão da natureza distinta de cada processo: como a diferença
entre os processos dos europeus para a América e dos africanos
para a América, a migração forçada durante a Segunda Guerra Mundial e as migrações recentes de refugiados na Ásia e na Europa, por
exemplo.

• Distribuição da
população mundial e deslocamentos populacionais.
• Motivos das migrações.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Motivos das migrações.
• Motivos das migrações.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas
para avaliar
Observação, registro e análise:
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho do aluno
em situações-problema
propostas, a partir de
imagens, vídeos, relatos
etc.
• do repertório oral em situação de apresentação de
seminários, debates, etc.;
• da capacidade de manipular recursos de informática (quando foram
adequadamente trabalhados);
• da participação em situações de atividades de
pesquisas.
• Avaliações pontuais, a
partir de questões problematizadoras dos temas
trabalhados.

• 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 os aspectos representativos da dinâmica demográficos e compreender que a mobilidade populacional – os movimentos migratórios – gera a

• Associar as histórias
familiares, a partir de
movimentos dos fluxos migratórios e ocupação de terras do
município da escola.
• Compreensão da dinâmica de ocupação
do lugar e a importância da diversidade na
formação territorial e
populacional do Brasil
e do Mundo.
• Disponibilidade para
ouvir com atenção as
falas dos colegas e do
professor e participar
das discussões sobre
assuntos estudados.
• Utilização da pesquisa
como forma de obtenção de informação e
sistematização de dados para compreensão da origem dos
seus antepassados.
• Conhecimento de alguns aspectos relevantes da história das
migrações internas e
da dinâmica demográfica no Brasil.
• Consulta de dados sobre crescimento populacional e política demográfica do Brasil e
do mundo.

• Diversidade e dinâmica da população local.

• Diversidade e dinâmica da população local.

• Atividade de leitura e compreensão de textos sobre a dinâmica de
ocupação do lugar e a importância da diversidade na formação territorial e populacional do Brasil e do Mundo.
• Atividade de rodas de conversas, relacionando o tema de migrações
vistas na habilidade anterior com as histórias familiares dos alunos
para que este compreenda a dinâmica de ocupação do lugar e a importância da diversidade, na formação territorial e populacional do
Brasil.
• Atividade de pesquisa para o estudante compreender de onde veio
sua família e qual a origem dos seus antepassados.

Observação, registro e análise:
• do desempenho do aluno
em situações de leitura e
produção de textos individuais com sua opinião em
relação a dinâmica de
ocupação do lugar e a importância da diversidade
na formação territorial e
populacional do Brasil e
do Mundo.;
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• da participação em situações de rodas de conversas e de atividades de
pesquisas.

• Identificação dos principais fluxos populacionais entre estados e regiões brasileiras e discussão de suas causas.
• Leitura de gráficos sobre dinâmicas demográficas.
• Exposição de filmes que mostram aspectos da migração na Europa
e no Brasil (ver sugestões na bibliografia).
• Discussão, a partir de hipóteses levantadas pela turma, sobre as razões das migrações e a relação pobreza x riqueza.
• Atividade de análise dos aspectos da dinâmica demográfica e, posteriormente, comparar os dados de um lugar com outro para conhecer o comportamento populacional de um local, região ou país.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno
em situações como as
propostas na coluna anterior, buscando sempre valorizar a formulação de
novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• Do caderno de registro individual, incentivando o

• Diversidade e dinâmica da população local.

• Diversidade e dinâmica da população local.

• Principais fluxos
populacionais no
Brasil.

• Principais fluxos
populacionais no
Brasil.
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pobreza no espaço de origem e
muitos transtornos no espaço
de destino, provocando
desigualdades socioambientais.

• Conhecimento e análise dos indicadores
que compõem a dinâmica
demográfica
(perfil etário, crescimento vegetativo e
mobilidade espacial).
• Estabelecimento de
relações entre migração, urbanização e
metropolização.
• Compreensão
dos
conceitos de migração, emigração e imigração.
• Conhecimento e compreensão dos principais fenômenos e processos que levam à
migração na América
Latina e as principais
políticas migratórias
da região.
• Caracterização
dos
processos migratórios
e dos usos do território.
• Identificação de como
a urbanização e industrialização foram
indutoras da migração.

• Principais fluxos
populacionais no
Brasil.

• Migração, urbanização e metropolização.
• Migração, urbanização e metropolização.
• Migração.

• Migração.

• Pesquisa de informações demográficas, econômicas e sociais sobre
a totalidade da população de uma área definida.
• Exposição oral sobre os problemas urbanos decorrentes da falta de
infraestrutura.
• Leitura de imagens de cidades com problemas graves e as respectivas soluções encontradas, por exemplo, para enchentes, lixo, poluição, saúde, habitação, transporte, moradia etc.
• Construção de um mapa de problemas e outro de alternativas de
solução para problemas urbanos decorrentes da mobilidade espacial.
• Atividades de leitura e compreensão dos conceitos de migração, emigração e imigração.
• Pesquisa sobre migrações no mundo e suas causas.
• Leitura de textos lidos sobre a vida de migrantes em diferentes cidades brasileiras.
• Situações em que sejam propiciadas condições para análise coletiva
de imagens da TV sobre a violência urbana.
• Leitura em voz alta pelo professor de textos e relatos literários de
migrantes.
• Projetos didáticos que potencializem o interesse dos alunos pela formação socioespacial do lugar onde vivem e o conhecimento dos fluxos migratórios.
• Leitura de mapas demográficos e apresentação do conceito de densidade demográfica.
• Pesquisa de imagens na internet sobre trabalhadores da indústria
em algumas décadas do século XX.

• A urbanização e
a industrialização como indutoras dos processos migratórios.
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detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• Do desempenho em situações que envolvam interpretação de texto;
• Do repertório oral em situação de seminários e debates;
• Da capacidade de leitura
de imagens e de mapas
temáticos.

• Conhecer, analisar e aplicar os
significados históricos relevantes da geopolítica, características das relações
de poder entre
as nações e circunstâncias que
produzem
as
guerras.

• Estudo de aspectos
relevantes da população urbana no Brasil e
do processo de urbanização do território
brasileiro.

• Urbanização brasileira e população urbana no
Brasil.

• Compreensão e aplicação dos conceitos
de Estado, nação, território, governo e país.

• Conceitos Geográficos: Estado,
Nação, Território, Governo e
País.
• Conceitos Geográficos: Estado,
Nação, Território, Governo e
País.
• Conceitos Geográficos: Estado,
Nação, Território, Governo e
País.

• Análise de conflitos
sociais na atualidade,
a partir de informações da mídia.
• Consulta à Internet e
ao Atlas sobre situações geopolíticas e
múltiplas regionalizações, a partir do pósguerra na América e
na África.
• Análise de áreas de
conflitos e tensões
nas regiões de fronteira do continente latino-americano.
• Planejamento e organização de um quadro
de conflitos do século
XX e XXI, indicando
motivações políticas,
econômicas, religiosas, ambientais.

• Conflitos internacionais.

• Atividade de identificação e diferenciação em textos diversos dos
conceitos de Estado, nação, território, governo e país, relacionando
esses conceitos na análise de diferentes realidades históricas e a
partir de documentos como notícias e/ou reportagens.
• Problematização, pelo professor, sobre o conceito de poder, a partir
de notícias e outros textos que abordem o assunto.
• Situações de análise de imagens de conflitos, tensões, paz e guerra
nas regiões de fronteira do continente americano e africano, seguida
de debate.
• Leitura de mapas sobre conflitos entre nações no continente latino
americano.
• Construção de uma linha do tempo sobre os conflitos mundiais em
que os EUA estiveram envolvidos a partir do fim da Segunda Guerra
Mundial, descrevendo sucintamente o motivo do conflito.
• Pesquisa temática sobre as principais guerras da segunda metade
do século XX e como estão essas nações hoje.
• Pesquisa sobre conflitos locais e sua relação com recursos naturais
(petróleo, gás natural, água etc.).
• Produção de texto sobre os conflitos ambientais e a geopolítica dos
recursos naturais.

• Conflitos internacionais.
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Observação, registro e análise:
• da participação do aluno
em situações como as
propostas na coluna anterior, buscando sempre valorizar a formulação de
novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica e de anotações
de aula;
• do desempenho do aluno
em situações-problema
que tratam dos assuntos
trabalhados;
• do repertório oral em situação de debate e exposição de grupo ou individuais;
• -da capacidade de integração e articulação de
conceitos
trabalhados,
observando a evolução
do estilo argumentativo

• 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.

• Estabelecimento de
relações entre conflitos e dominação econômica.
• Estudo de textos didáticos sobre os assuntos estudados.
• Posicionamento crítico em relação aos
conflitos mundiais.
• Reconhecimento de
conflitos locais e sua
relação com recursos
naturais.
• Utilização de diferentes fontes de informação sobre a geopolítica.
• Identificação e análise dos conflitos ambientais e geopolíticos
relacionados aos recursos naturais.
• Análise, compreensão
e avaliação crítica do
trabalho das organizações mundiais nos
processos de integração cultural e econômica em relação a realidade da América e
da África.
• Conhecimento
das
instituições no que
concerne ao âmbito
geopolítico,
econômico e humanístico
global, como: ONU,
OMC, OTAN, FMI,

na produção oral ou escrita;
• do interesse pela linguagem
cinematográfica
(como importante recurso
de compreensão do
mundo que vivemos).
• avaliações pontuais, a
partir de questões problematizadoras dos temas
estudados.

• Conflitos internacionais.
• Conflitos internacionais.
• Conflitos internacionais.
• Conflitos locais.

• Conflitos locais.

• Conflitos
entais.

ambi-

• Organizações
mundiais/ internacionais.

• Atividade de identificação e análise das características da recente
ampliação da integração geoeconômica global, e ao papel das organizações no cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações internacionais de poder e influência política.
• Pesquisa em fontes diversas (livros, internet, em notícias e/ou reportagens) sobre as organizações internacionais no âmbito geopolítico,
econômico e humanístico global: ONU, OMC, Otan, FMI, Banco Mundial, OIT e OCDE, seguido de debate.

• Organizações
mundiais/ internacionais.

945

Observação, registro e análise:
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• do repertório oral em situação de apresentação de
conversas e debates, etc.;
• da participação em situações de atividades de
pesquisas.

• 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.
• 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.

Banco Mundial, OIT e
OCDE.
• Conversas sobre assuntos relacionados a
vivências cotidianas.
• Análise dos impactos
geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos dos BRICs com
destaque para a Índia,
China e o Brasil.
• Compreensão e avaliação crítica dos efeitos da ascensão dos
EUA no mundo e na
relação com o Brasil e
a China.

• Compreensão e análise crítica dos países
da América Latina, incluindo Brasil, e países do continente africano frente à nova ordem mundial (globalização – meio técnicocientífico-informacional).
• Identificação das características
gerais
que integram o continente africano e os
países da América Latina.
• Análise de mapas temáticos sobre o jogo

• Organizações
mundiais/ internacionais.
• Geopolítica mundial: a relação
entre os BRICs e
os EUA.
• Geopolítica mundial: a relação
entre os BRICs e
os EUA.

• América Latina:
aspectos gerais.
• África: aspectos
gerais.

• Atividade de leituras diversas sobre os temas geopolíticos, geoestratégicos e geoeconômicos dos BRICs, com destaque para o Brasil e a
China, a partir da análise dos impactos da relação que esses países
mantêm com os Estados Unidos da América.
• Debate ou roda de conversa após as leituras, pode-se fazer alguns
questionamentos, entre outros: qual é a posição, no cenário mundial, de liderança dos Estados Unidos? Quais as relações existentes
entre a China e o Brasil, e entre China, Brasil e Estados Unidos? Qual
a importância dos Brics? Qual a função e o sentido da regionalização
mundial frente às questões estratégicas, políticas e econômicas?

Observação, registro e análise:
• -do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• do repertório oral em situação de apresentação de
conversas e debates, etc.;
• da participação em situações de atividades de leitura e pesquisas.

• Leitura e análise de mapas temáticos dos países que integram o continente africano, identificando área, população, língua e capital.
• Leitura e análise de mapas temáticos dos países da América Latina,
comparando e analisando a situação do Brasil e dos países da África
e da América Latina diante da ordem mundial (globalização) e da potência estadunidense.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre leitura de mapas e linguagem cartográfica;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura de mapas,
imagens e textos;

• América Latina:
aspectos gerais.
• África: aspectos
gerais.
• América Latina:
aspectos gerais.
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• Analisar os padrões econômicos mundiais de
produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e
industrializados,
tendo como referência os Estados Unidos da
América e os países denominados de Brics
(Brasil, Rússia,
Índia, China e
África do Sul).

•

• 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.

•

•

•

político entre os países latino-americanos
e africanos com as
grandes
potências
mundiais, em especial os Estados Unidos.
Conhecimento do significado da sigla
BRICs (formada pelas
iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul, por
conta da similaridade
de aspectos da economia desses países).
Identificação dos países que participam
dos BRICs (Brasil,
Rússia, Índia, China e
África do Sul), com
atenção às características de cada um no
que tange à produção
agrícola e industrial.
Análise dos conflitos,
tensões e ações dos
movimentos, além de
fazer a distinção das
ações do campo e da
cidade, e as pautas e
reivindicações
de
cada um no Brasil.
Conhecimento de algumas situações de
conflito no mundo
contemporâneo existentes nos países latino-americanos.

• África: aspectos
gerais.

• A formação dos
BRICs.

• Brics: aspectos
econômicos de
produção agrícola e industrial.

• Conflitos sociais
na América Latina.

• Conflitos sociais
na América Latina.

• Atividade de Identificação e caracterização dos países que participam dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), com
atenção às características da produção agrícola e industrial.
• Leitura e analise dos padrões de produção, distribuição, circulação
e intercâmbio de produtos.
• Leitura e análise de mapas temáticos dos países que participam dos
BRICs.
• Situações de pesquisa, seleção e tratamento de informações sobre
a produção, distribuição e comercialização entre os BRICs e os Estados Unidos.

Observação, registro e análise:
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura de mapas,
imagens e textos;
• da participação em situações de atividades de leitura e pesquisas.

• Leitura e análise de notícias de jornal sobre conflitos contemporâneos existentes nos países latino-americanos.
• Discussão de um conflito real contemporâneo ocorrido no mundo,
utilizando para isso notícias e outros textos que expressem diferentes pontos de vista.
• Pesquisa sobre conflitos que os alunos conhecem e que ocorrem no
Brasil e nos países latino-americanos, se possível utilizando imagens.
• Leitura e discussão de textos sobre políticas sociais e ambientais
para a Amazônia, seguida de síntese no caderno.
• Pesquisa de imagens e textos sobre conflitos por terras indígenas no
Brasil.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno
em situações como as
propostas na coluna anterior, buscando sempre valorizar a formulação de
novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros, o destaque das
ideias dos autores lidos e
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• Análise de situações
de conflitos sociais no
Brasil.
• Análise de situações
de conflitos por terras
indígenas no Brasil.

• Analisar os critérios de regionalização do continente americano
e do mundo, a
partir dos diferentes
blocos
econômicos
e
políticos.

• Análise das políticas
territoriais que levam
à regionalização do
Continente
Americano: a economia, o
desenvolvimento, as
bases naturais.
• Análise do desenvolvimento econômico-social dos blocos econômicos.
• Identificação, compreensão dos objetivos e
análise da importância dos organismos de
integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta,
Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi,
entre outros), comparando diferentes informações em textos, fotografias e outras ilustrações.

• Conflitos sociais
no Brasil.
• Conflitos sociais
no Brasil.

• A formação dos
Blocos econômicos.

• A formação dos
Blocos econômicos.
• Blocos Econômicos americanos:
características
gerais.

• Leitura de falas publicadas dos presidentes do Brasil, Equador, Bolívia, Venezuela, Chile, Argentina sobre questões econômicas e ambientais que envolvem estes países.
• Comparação dessas falas, identificando semelhanças e diferenças.
• Leitura de textos sobre a política econômica brasileira, os movimentos sociais e as pautas de reivindicação por melhores condições de
moradia e de trabalho no campo e na cidade.
• Construção do mapa de cidades grandes, médias e pequenas na
Amazônia.
• Situações de pesquisa, seleção e tratamento de informações para
compor texto-síntese sobre as fronteiras no mundo atual.

• Atividade de identificação dos organismos de integração do território
americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros).
• Leitura e análise sobre qual é o papel dos blocos econômicos na integração regional no continente americano, qual é a natureza de
cada bloco regional, em quais blocos o Brasil está integrado e qual
papel e função desempenha.
• Exibição de um filme de animação (http://revistaescola.abril.com.br/multimidia/pag_animacao/evolucao-blocos-economicos-307567.shtml) ou outro recurso para discutir com os alunos as diferentes organizações econômicas do mundo.
• Leitura de mapas, tabelas e gráficos sobre diferentes regiões da
América.
• Situações de produção de texto em que os alunos possam apresentar informações sobre aspectos da cultura (música, dança, culinária), do ambiente (paisagens, patrimônio natural e cultural), problemas e lutas dos povos americanos – cada grupo pode ficar com um
pais do continente Americano para apresentar essas informações.
• Situações de entrevistas com pessoas da comunidade para conhecer histórias de vida e trajetórias territoriais (territorialidades).
• Situações de produção de mapas de trajetórias das famílias dos alunos da classe, identificando deslocamentos de outras épocas.
• Pesquisa sobre como vivem crianças e jovens de outros países da
América.
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•

•
•
•

a organização de etapas
da pesquisa bibliográfica;
da formulação de hipóteses e de respostas encontradas, a partir da pesquisa documental.
do uso da internet como
fonte de informação a ser
retrabalhada pelo aluno.
da elaboração de mapas
Avaliações pontuais, a
partir de questões problematizadoras dos temas
trabalhados.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre outros povos e seus modos
de vida;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura de mapas,
imagens e textos;
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas;
• de como procede nas atividades de leitura e de
pesquisa;
• da produção de textos
(orais ou escritos) com
opiniões sobre assuntos
estudados.
• Registro de observação,
utilizando pautas individualizadas, contendo expectativas
de

• Análise dos condicionantes naturais do
continente
americano.
• Seleção das informações mais relevantes
para o estudo da industrialização do continente americano.
• Conhecimento de dados sobre a população da América e suas
macro-regiões.
• Manuseio de diferentes portadores de informação.
• Interesse em participar dos grupos de discussão e pesquisa, expondo ideias, auxiliando com informações e produzindo e
lendo textos sobre os
assuntos estudados.
• Disponibilidade para
ouvir com atenção as
falas dos colegas e do
professor e participar
das discussões sobre
assuntos estudados.
• Participação em atividades de exposição
oral.

• Blocos Econômicos americanos:
características
gerais.
• Industrialização
do
continente
americano.
• Aspectos demográficos da América Anglo-saxônica e da América Latina.
• Aspectos demográficos da América Anglo-saxônica e da América Latina.
• Aspectos demográficos da América Anglo-saxônica e da América Latina.

• (Se possível) organizar um intercâmbio pela Internet para interagir
com outras comunidades de jovens de países de língua portuguesa
para saber como vivem, o que pensam sobre o mundo, o que desejam para o futuro.
• Situações de conversa sobre o modo de viver e influências culturais
que recebemos de outros povos (alimentação, linguagem, modo de
se vestir, festas etc.).
• Pesquisa sobre as influências cultuais que recebemos através da televisão, identificando quais países exercem maior influencia cultural
sobre o grupo-classe.
• Leitura de imagens em diferentes tipos de agrupamentos (duplas,
grupo maiores, turma toda) sobre as vivências e trajetórias dos diferentes grupos sociais que compõem os povos americanos.
• Situações de sistematização de informações de pesquisas apresentadas em seminários e/ou exposições de painéis.
• Leitura de mapas, tabelas e gráficos sobre a população das Américas.
• Pesquisa sobre modos de vida na atualidade – no grupo familiar,
identificando origens, trajetórias e influências culturais.
• Pesquisa sobre as cidades globais, identificando paisagens, modo
de viver e indústrias, cujas marcas se tornaram internacionais.
• Pesquisa sobre a origem e produção de um bem de consumo: por
exemplo, a origem do Tênis e sua evolução no século XX.
• Pesquisa de charges sobre a vida das pessoas nas grandes cidades.

• Aspectos demográficos da América Anglo-saxônica e da América Latina.
• Aspectos demográficos da América Anglo-saxônica e da América Latina.

949

aprendizagem relacionadas aos conteúdos trabalhados.

• Entender que os
conhecimentos
científicos e tecnológicos
são
meios para suprir necessidades humanas,
identificando riscos e benefícios
de suas aplicações.

• Compreender o
sentido histórico
da ciência e da
tecnologia, o papel que têm na
vida humana em
diferentes

• Conhecimento do uso
de tecnologias em diferentes sociedades
do passado e do presente.
• Observação do uso de
tecnologias no cotidiano.
• Análise da nossa relação com a informática, no cotidiano.
• Informações sobre a
pesquisa científica e
as tecnologias.
• Conhecimento de tabelas, gráficos e mapas sobre o uso de
tecnologias em sociedades consumistas e
sociedades rústicas.
• Identificação de riscos
ambientais e à saúde
provocada pelo uso
exclusivo e excessivo
de tecnologias.
• Identificação das tecnologias utilizadas na
escola.

• Uso de tecnologias no passado
e no presente.

• Conhecimento das características
do
mundo do trabalho na
atualidade, a partir da
dinâmica e da influência do desenvolvimento científico e tecnológico.

• Desenvolvimento científico
e
tecnológico
nos espaços urbanos e rurais.

• Uso de tecnologias no passado
e no presente.
• Uso de tecnologias no passado
e no presente.
• Uso de tecnologias no passado
e no presente.
• Uso de tecnologias no passado
e no presente.

• Riscos provocados pelo uso excessivo de tecnologias.
• Tecnologias utilizadas na escola.

• Pesquisa de campo sobre o uso de tecnologias no cotidiano.
• Organização de tabelas e gráficos sobre o levantamento de dados
de campo.
• Pesquisa sobre como surgiram as tecnologias para utilização da
água, de alguns minerais, da madeira, etc.
• Seleção de um (ou alguns) meios mais utilizados na atualidade para
a comunicação (telefone celular, televisão, computador) para pesquisar a história de sua invenção e os usos.
• Leitura de mapas sobre uso das tecnologias de informação no
mundo.
• Pesquisa sobre uso destas tecnologias no Brasil, a partir de fontes
como o IBGE e outros.
• Leitura de textos científicos sobre o uso de tecnologias e recursos
naturais, e produção de resíduo.
• Pesquisa sobre o ciclo de vida do telefone celular (produção ao descarte).
• Leitura de textos e/ou mapas sobre a produção de novos produtos
de consumo da modernidade (smartfones, i-pods, webfones, etc.)
• Levantamento do uso de tecnologias na escola e debate sobre a revolução técnico-cientifica dos computadores.
• Leitura de textos de atualidade para discussão sobre os riscos do
uso excessivo de tecnologias.
• Debate sobre o uso e o excesso de tecnologias.
• Situações de levantamento das tecnologias patrimoniais e saberes
das comunidades tradicionais, em relação às tecnologias de baixo
impacto.
• Situações de elaboração de uma linha do tempo sobre as tecnologias, ressaltando mudanças, rupturas e permanências de diferentes
formas de saber.
• Situações de problematização pelo professor do papel da ciência na
atualidade, a partir de leitura de notícia em jornais e outros periódicos ou textos sobre o assunto.
• Escuta de pessoas da comunidade sobre como veem o papel do conhecimento científico em seu cotidiano.
• Pesquisa na comunidade sobre o significado da palavra ciência.
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Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios do aluno em relação
às tecnologias;
• da participação do aluno
em situações como as
propostas na coluna anterior, buscando sempre valorizar a formulação de
novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica.
• Avaliações pontuais, a
partir de questões problematizadoras dos temas
estudados.

Observação, registro e análise:
• das ideias do aluno em relação ao saber científico;
• da participação do aluno
em situações como as
propostas na coluna

épocas e a capacidade humana
de transformar o
meio.

• Análise do desenvolvimento das técnicas e
da ciência nos espaços urbanos e rurais.
• Informação sobre o
papel das ciências em
nosso cotidiano.
• Informações sobre o
uso de diferentes
energias em nosso dia
a dia.
• Consulta a sites da Internet para analisar
os procedimentos e
recursos que se usam
para obter informação.
• Análise de dados em
tabelas e gráficos.

• Conhecimento de invenções importantes
que revolucionaram a
vida social (geladeira,
por exemplo, que
ainda é inacessível
em muitas comunidades do Acre e de outros lugares do país).
• Leitura de textos (e de
mapas, se possível)
sobre os riscos de algumas tecnologias.

• Desenvolvimento científico
e
tecnológico
nos espaços urbanos e rurais.
• Desenvolvimento científico
e
tecnológico,
nos espaços urbanos e rurais.
• Desenvolvimento científico
e
tecnológico,
nos espaços urbanos e rurais.
• Desenvolvimento científico
e
tecnológico,
nos espaços urbanos e rurais.
• Desenvolvimento científico
e
tecnológico,
nos espaços urbanos e rurais.
• Invenções importantes que revolucionaram
a
vida social.

• Reunião das definições exploratórias apresentadas pelas pessoas
da comunidade e discussão sobre os seus significados.
• Roda de conversa sobre as características e a dinâmica do mundo
do trabalho na atualidade, em especial nos países do continente
americano e africano e as novas configurações de empregos em
tempos flexíveis.
• Situações de problematização, a partir de imagens, mapas e esquema ou mapa conceitual sobre o uso da energia em nosso cotidiano.
• Leitura de mapas sobre uso das energias no mundo e no Brasil.
• Pesquisa sobre uso e acesso a energia elétrica e gás, a partir de fontes como o IBGE.
• Leitura de textos científicos sobre o uso da energia elétrica e problemas ambientais.
• Pesquisa sobre a composição da matriz energética do Brasil e impactos ambientais.
• Debate sobre impactos ambientais da produção de energia elétrica
no Brasil.
• Leitura de textos de atualidade para discussão sobre os riscos da
construção de hidrelétricas no Brasil e, em particular, na Amazônia.
• Situações de produção de textos sobre a necessidade de energia e
os impactos ambientais.
• Debate sobre o uso da energia como arma de política externa.
• Elaboração de mural com diferentes textos, contendo informações
sobre a energia elétrica, ressaltando mudanças, rupturas e permanências de diferentes formas de produzi-la.

• Invenções importantes que revolucionaram
a
vida social.
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•

•
•

•
•

anterior, buscando sempre valorizar a formulação
de novas hipóteses e a
apresentação de sugestões;
do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros, a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica, de dados e anotações de sala de aula;
do interesse em produzir
materiais com qualidade
para expor aos colegas.
de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura de mapas,
imagens e textos;
da participação em situações de atividades de leitura, debate e pesquisa.
Avaliações pontuais, a
partir de questões problematizadoras dos temas
estudados.

• Observação, em situações de trabalho de
campo, de transformações ambientais,
produzidas por tecnologias
(barragens,
aterros, estradas, antenas de celular).
• Posicionamento crítico em relação à ciência e à etnociência.

• Analisar os processos de desconcentração,
descentralização e recentralização das atividades econômicas, a partir do
capital estadunidense e chinês,
em diferentes regiões no mundo,

• Valorização do conhecimento empírico das
comunidades tradicionais e da etnociência.
• Preparação de uma
publicação sobre as
grandes
invenções
que revolucionaram o
mundo.
• Planejamento e organização de murais sobre os assuntos estudados.
• Conhecimento e compreensão do panorama atual das atividades
econômicas
dos Estados Unidos e
China no contexto da
nova ordem mundial.
• Análise dos processos
de desconcentração,
descentralização e recentralização da produção, com destaque
para o Brasil.

• Transformações
ambientais produzidas por tecnologias.

• Transformações
ambientais produzidas por tecnologias.
• Transformações
ambientais produzidas por tecnologias.
• Transformações
ambientais produzidas por tecnologias.
• Transformações
ambientais produzidas por tecnologias.
• Atividades econômicas dos Estados Unidos e
China, no contexto da Nova Ordem
Mundial,
com destaque
para o Brasil.
• Atividades econômicas dos Estados Unidos e
China, no contexto da Nova Ordem
Mundial,

• Leitura e análise sobre o panorama atual das atividades econômicas
dos Estados Unidos e China, em especial, compreendê-las no contexto da nova ordem mundial para poder analisar os processos de
desconcentração e descentralização da produção.
• Roda de conversa sobre os locais de produção, como ocorre a integração da produção, distribuição e circulação e qual a relação do
Brasil na ordem mundial da produção com os Estados Unidos e a
China.
• Leitura e análise de mapas ou Atlas para espacializar não só os países, mas, sobretudo, os fluxos de descentralização e desconcentração, apontando as redes, as interdependências e as ligações.
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Observação, registro e análise:
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura de mapas,
imagens e textos;

com destaque
para o Brasil.

• 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.

• Utilização de atlas
para especializar os
países, como também
os fluxos de descentralização,
desconcentração e recentralização, apontando as
redes, as interdependências e as ligações.
• Identificação dos principais mananciais de
água da América Latina (rios, lagos, represas e lençóis freáticos).
• Compreensão e análise crítica da importância dos recursos
hídricos.
• Elaboração de uma
lista com os principais
usuários de água na
região (indústrias, residências, atividades
agrícolas etc.).
• Identificação dos principais problemas relativos ao abastecimento da água na região (esgotamento,
poluição das fontes
de água, conflitos no
uso dos recursos,
dentre outros).
• Conhecimento
dos
sistemas de recursos
hídricos da América

com destaque
para o Brasil.
• Atividades econômicas dos Estados Unidos e
China, no contexto da Nova Ordem
Mundial,
com destaque
para o Brasil.
• Principais recursos hídricos da
América Latina.

• Principais recursos hídricos da
América Latina.
• Principais recursos hídricos da
América Latina.

• da participação em situações de atividades de leitura e roda de conversa.

• Atividade de identificação das principais bacias do sistema de recursos hídricos da América Latina.
• Leitura e análise da importância da Bacia do Prata, do Aquífero Guarani, Bacia do Amazonas e também das sub-bacias, microbacias e
territórios diversos que nelas interagem, reconhecendo, então, qual
é a situação dos recursos hídricos na América Latina.
• Leitura e análise da importância e os desafios da gestão e do comércio da água e as transformações do espaço na sociedade urbanoindustrial.
• Discussão e debates sobre os sistemas de recursos hídricos da América Latina, os desafios relacionados à gestão e comercialização da
água e as condições em que os usuários devolvem a água após o
uso.
• Leitura de mapas temáticos sobre os principais mananciais de água
da América Latina (rios, lagos, represas e lençóis freáticos).

• Principais recursos hídricos da
América Latina.

• Desafios relacionados à gestão e
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• Observação, registro e
análise:
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura e análise de
mapas, imagens e textos;
• -da participação em situações de atividades de leitura, discussão e debates.

•

• 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.

•

•

•

Latina e discussão sobre os desafios relacionados à gestão e comercialização
da
água.
Participação em debates sobre as condições em que os usuários devolvem a água
após o uso.
Conhecimento e análise dos principais problemas de ordem estruturacional da população e de condições
de vida e de trabalho
das grandes cidades
da América Latina.
Identificação dos modelos de desenvolvimento que vem colocando em risco a biodiversidade e ecossistemas da América Latina (destruição maciça das bacias hidrográficas, a degradação acentuada da
condições ambientais
nas zonas costeiras e
mares territoriais, o
desmatamento,
a
contaminação
das
águas e do ar, a perda
da identidade cultural
e das tradições, entre
outros.).
Disponibilidade para
ouvir
exposições

comercialização
da água.

• Desafios relacionados à gestão e
comercialização
da água.
• Desigualdades
sociais e distribuição de renda
nas cidades latino americanas.

• Desigualdades
sociais e distribuição de renda
nas cidades latino americanas.

• Leitura e análise sobre os principais problemas das grandes cidades
latino-americanas, relacionados à distribuição, estrutura e dinâmica
da população e às condições de vida e trabalho, o que pode ser percebido pelo aluno, por meio do estudo sobre as desigualdades sociais e a distribuição de renda nos países latino-americanos.
• Identificação e conhecimento da América Latina e o Caribe que são
as regiões mais urbanizadas do mundo, mas também algumas das
menos povoadas em relação ao seu território. Quase 80% de sua
população vive em cidades, uma proporção superior à do grupo de
países mais desenvolvidos.
• Leitura de mapas temáticos relacionados à distribuição, estrutura e
dinâmica da população das grandes cidades latino-americanas.

• Desigualdades
sociais
e
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Observação, registro e análise:
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura e análise de
mapas, imagens e textos;

sobre os temas em estudo e organizar anotações das ideias.
• Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos
da América Latina, com atenção especial ao
estudo de favelas, alagados e
zona de riscos.

• Elaborar e interpretar mapas temáticos, tendo
como referência
o Brasil, o continente americano
e africano.

• Conhecimento das características da situação urbana da América Latina.
• Compreensão e análise crítica da segregação urbana (favelas,
habitações em áreas
irregulares, cortiços,
áreas de invasão etc.)
• Organização de murais e painéis sobre as
diferentes formas de
moradias nas cidades.
• Utilização do Atlas de
geografia em estudos
temáticos.
• Análise e composição
de mapas, a partir de
temas de interesse.
• Interpretação de legendas de mapas temáticos.
• Identificação dos usos
possíveis dos mapas

distribuição de
renda nas cidades latino americanas.
• Segregação socioespacial
em
ambientes urbanos da América
Latina.
• Segregação socioespacial
em
ambientes urbanos da América
Latina.

• Atividade de leitura sobre as características da situação urbana da
América Latina.
• Pesquisa sobre as causas da segregação urbana (uma é a oposição
entre centro e periferia, que se constitui, a partir da formação de novas centralidades no espaço urbano).
• Debate ou discussão sobre as diferentes formas de moradias na cidade e o processo de periferização, reconhecendo, nos espaços centrais, os locais de disputas por moradia, as segregações espaciais, a
marginalização das pessoas e dos espaços e a necessidade de pensar as zonas de riscos para moradias.

Observação, registro e análise:
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura e análise de
textos;
• da participação em situações de atividades de leitura, discussão e debates.

• Exposição sobre o conceito de mapa temático.
• Pesquisa na comunidade sobre o uso de mapas temáticos na mídia
e no cotidiano.
• Comparação de mapas temáticos, distinguindo as representações
ordenadas, quantitativas e qualitativas.
• Elaboração de um mapa temático, considerando como base a cartografia do Estado do Acre, do Brasil e do Mercosul – por exemplo:
como seria um mapa que representasse o PIB dos países do Mercosul? Como seria um mapa do Brasil que representasse o PIB dos estados da federação.?
• Situações de uso frequente, por meio da linguagem cartográfica sobre as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e
América.
• Leitura e análise de cartogramas (produção de petróleo, importação
e exportação) e anamorfoses (população urbana e rural na América
e na África).

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre a
cartografia temática;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura de mapas,
de uso do Atlas, de cartogramas e anamorfoses
geográficas;
• de como o aluno procede
nas atividades de elaboração de mapa temático;
• da participação e empenho nas diferentes atividades realizadas.

• Segregação socioespacial
em
ambientes urbanos da América
Latina.
• Cartografia: anamorfose, croquis
e mapas temáticos da América e
da África.
• Cartografia: anamorfose, croquis
e mapas temáticos da América e
da África.
• Cartografia: anamorfose, croquis
e mapas temáticos da América e
da África.
• Cartografia: anamorfose, croquis
e
mapas

955

temáticos, na escola e
na comunidade.
• Identificação do uso
de mapas temáticos
feitos pela mídia.

• 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

• Elaboração de mapas,
ou outras representações
cartográficas,
que apresentem as dinâmicas do campo e
da cidade.
• Análise das redes e do
ordenamento territorial de uso e ocupação
do solo na África e na
América.
• Interpretação de cartogramas, mapas esquemáticos (croquis)
e anamorfoses geográficas com informações
geográficas,
acerca da África e
América.
• Comparação dos países da América e da
África.
• Compreensão e análise crítica das desigualdades sociais e
econômicas e a situação de produção e circulação de produtos.
• Participação em debates sobre as questões

temáticos
da
América e da
África.
• Cartografia: anamorfose, croquis
e mapas temáticos da América e
da África.
• Cartografia: anamorfose, croquis
e mapas temáticos da América e
da África.

• Registro de observação,
utilizando pautas individualizadas, contendo expectativas de aprendizagem relacionadas aos
conteúdos trabalhados.

• Cartografia: anamorfose, croquis
e mapas temáticos da América e
da África.
• Cartografia: anamorfose, croquis
e mapas temáticos da América e
da África.

• Identidades e interculturalidades
regionais: América e África.
• Identidades e interculturalidades
regionais: América e África.
• Identidades e interculturalidades

• Identificação e análise dos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos dos países da América e da África.
• Pesquisa sobre os aspectos populacionais da América, as suas divisões regionais, colonização, ocupação e economia, e os aspectos físicos do continente.
• Leitura e análise da divisão regional da África com suas particularidades, especificidades, regionalidades e contrastes.
• Discussão sobre o continente africano que é conhecido pela sua pobreza, mas rico em riquezas naturais e ainda conserva graves problemas sociais, como a desnutrição, o analfabetismo e a mortalidade infantil.
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• Observação, registro e
análise:
• -do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura e análise de
mapas, imagens e textos;

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.

de desigualdades dos
povos nesses países.
• Discussão das pressões sobre a natureza
e suas riquezas (sua
apropriação e valoração na produção e circulação).

regionais: América e África.
• Riquezas naturais e problemas
sociais no continente africano.

• Leitura de mapas temáticos relacionados aos países da América e
da África.

• da participação em situações de atividades de leitura, discussão e pesquisa.

• Identificar
os
principais recursos naturais dos
países da América Latina, analisando seu uso
para a produção
de
matériaprima e energia
e sua relevância
para a cooperação entre os países do MERCOSUL.

• Identificação das fontes de recursos utilizadas em produtos de
uso cotidiano (limpeza e higiene pessoal, por exemplo).
• Conhecimento sobre
o papel dos recursos
naturais para produção de matéria-prima
e energia.

• Diversidade ambiental e as
transformações
nas paisagens
na América Latina.
• Diversidade ambiental e as
transformações
nas paisagens
na América Latina.
• Principais recursos naturais dos
países da América Latina e sua
utilização.

• Conhecer as características dos países da América Latina e o papel
dos recursos naturais para poder identificar a rede de cooperação
entre eles, no que se refere à produção de energia e uso de matériasprimas.
• Roda de conversa sobre a experiência pessoal de uso de recursos
naturais no cotidiano.
• Problematização, pelo professor, a partir imagens, textos de mídia
ou mapas sobre a distribuição de alguns recursos naturais mais demandados na atualidade (petróleo, água, minérios, madeira, entre
outros), entre os países do MERCOSUL.
• Elaboração coletiva de um mapa conceitual na lousa sobre a produção do espaço geográfico e os recursos naturais (por exemplo, uma
cidade e sua demanda de recursos).
• Organização na lousa ou em retroprojetor de quadro síntese das informações obtidas no levantamento dos recursos naturais utilizados
pelos alunos no dia a dia.
• Leitura de mapas sobre a regionalização do mundo em relação ao
nível de industrialização, domínio de tecnologias e demanda de recursos.
• Situações de jogo para descobrir onde estão os recursos energéticos
no mundo (uma sugestão é estudar o petróleo).
• Pesquisa sobre produtos cuja produção depende do petróleo.
• Leitura e debate sobre a produção mineral brasileira e a indústria.
• Leitura de mapas e textos sobre a produção de petróleo e outros derivados no Brasil.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno
em situações como as
propostas na coluna anterior, buscando sempre valorizar a formulação de
novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho do aluno
em situações-problema
que tratam dos assuntos
trabalhados;
• do repertório oral em situação de debate coletivo
ou exposição de trabalhos;
• da disponibilidade em organizar dossiê sobre

• Identificação dos principais recursos naturais dos países da
América Latina e a
sua relevância para a
cooperação entre os
países do MERCOSUL.
• Interpretação de dados, tabelas, gráficos
e textos.
• Posicionamento crítico em relação ao uso

• Principais recursos naturais dos
países da América Latina e sua
utilização.
• Principais recursos naturais dos
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de recursos naturais
não renováveis e ao
comprometimento de
recursos renováveis
por poluição e degradação.
• Valorização do conhecimento local sobre
uso dos recursos naturais e sustentabilidade.
• Utilização de diferentes fontes de informação.

• Identificar paisagens da América
Latina e associálas, por meio da
cartografia, aos
diferentes povos
da região, com
base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia e da climatologia.

• Identificação e conhecimento das grandes
paisagens da América
Latina e dos condicionantes climáticos, associando por meio da
cartografia com os povos da região e lugares.
• Comparação
entre
paisagens tropicais
brasileiras e os outros
países da América Latina.
• Interpretação,
por
meio da cartografia
da ocupação de regiões com diferentes
características físicas
(das Cordilheiras dos
Andes e os povos Mapuches, a paisagem

países da América Latina e sua
utilização.

• Principais recursos naturais dos
países da América Latina e sua
utilização.
• Principais recursos naturais dos
países da América Latina e sua
utilização.
• Diversidade ambiental e as
transformações
nas paisagens
da América Latina.

• Diversidade ambiental e as
transformações
nas paisagens
da América Latina.
• Diversidade ambiental e as
transformações
nas paisagens
da América Latina.

• Leitura de textos científicos sobre países menos industrializados
com dependência de tecnologias.
• Elaboração de um dossiê (conjunto de informações organizadas em
arquivo ou fichário) sobre a importância dos recursos naturais na
produção do espaço.

importância dos recursos
naturais.
• Avaliações pontuais, a
partir de questões problematizadoras dos temas
estudados.

• Atividade com imagens mostrando as características das paisagens
das regiões da América Latina e dos condicionantes climáticos e associá-las aos diferentes povos e lugares por meio da cartografia.
• Leitura e interpretação, por meio da cartografia, a ocupação de regiões com diferentes características físicas: a Cordilheira dos Andes e
os povos Mapuches, a paisagem desértica do Atacama e os povos
atacamenhos, as diversas etnias e tribos indígenas das florestas tropicais etc.
• Identificar as paisagens e relacioná-las com os povos, a partir das
informações físico-naturais das regiões, ainda por meio da base cartográfica.
• Análise de imagens de diferentes paisagens da América Latina com
diferenças extremas, e também semelhanças, procurando identificar suas características.
• Pesquisa sobre a distribuição global dos grandes ecossistemas e paisagens.
• Pesquisa e painel sobre impactos humanos nas paisagens da América Latina.
• Pesquisa sobre povos indígenas africanos e povos indígenas brasileiros.
• Leitura de textos sobre as reuniões internacionais que analisam a
questão dos saberes tradicionais e a proteção do ambiente.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno
em situações como as
propostas na coluna anterior, buscando sempre valorizar a formulação de
novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
etapas da pesquisa bibliográfica;
• dos conhecimentos que o
aluno já possui sobre a
cartografia temática;
• da organização e participação nas pesquisas e
demais atividades.
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desértica do Atacama
e os povos atacamenhos, as diversas etnias e tribos indígenas
das florestas tropicais
etc.).
• Interpretação de mapas temáticos de
componentes da natureza com imagens
fotográficas para obter informações sobre
as fisionomias da cobertura vegetal, formas de relevo, organização da drenagem
etc.
• Identificação dos diferentes povos da região e comunidades
tradicionais na América.
• Leitura de mapas temáticos sobre os temas em estudo.
• Manuseio de materiais com diferentes formas de representação do espaço.
• Analisar as principais características produtivas
dos países latino-americanos.

• Análise das principais
características produtivas dos países latino-americanos
(como exploração mineral na Venezuela;
agricultura de alta

• Diversidade ambiental e as
transformações
nas paisagens
da América Latina.

• Diferentes povos
da região e comunidades tradicionais da América.
• Diferentes povos
da região e comunidades tradicionais da América.
• Diferentes povos
da região e comunidades tradicionais da América.
• Características
produtivas dos
países
latinoamericanos.

• Exibição do Filme: Amazônia em Chamas de John Frankenhimer
(1994), para discussão sobre o papel dos seringueiros na proteção
política da Amazônia.
• Estudo e seminário sobre Reservas de Desenvolvimento sustentável
na Amazônia.
• Levantamento local ou bibliográfico sobre conflitos entre áreas protegidas e comunidades.
• Elaboração de um vídeo simples sobre o que a comunidade pensa
sobre esses conflitos.
• Apresentação do vídeo em evento na escola sobre a proteção da paisagem e as comunidades locais.

• Avaliações pontuais, a
partir de questões problematizadoras dos temas
estudados.

• Leitura e análise das características produtivas, diante das necessidades do mercado interno dos países, as condições de trabalho e a
distribuição de renda, considerando a relação entre as escolhas produtivas dos diferentes países latino-americanos e a condição socioeconômica da população.

Observação, registro e análise:
• do caderno de registro individual, incentivando o
detalhamento nos registros e a organização de
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especialização e exploração mineira no
Chile; circuito da
carne nos pampas argentinos e no Brasil;
circuito da cana-deaçúcar em Cuba; polígono industrial do sudeste brasileiro e
plantações de soja no
centro-oeste; maquiladoras mexicanas,
entre outros).

• Discussão relativa ao tema com destaque para as questões produtivas dos países latino-americanos e os circuitos de produção agrícola
e industrial.
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etapas da pesquisa bibliográfica;
• de como o aluno procede
enquanto realiza atividades de leitura e análise de
textos;
• da participação em situações de atividades de leitura, discussão e reflexão.

14. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Analisar
criticamente de que
forma a hegemonia
europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito,
intervenções militares e/ou influência
cultural em diferentes tempos e lugares.

• Compreensão, avaliação e
análise crítica da hegemonia
europeia.

• Analisar a atuação
das corporações internacionais e das
organizações

• Análise da reestruturação da
economia global após os anos
de 1980, da organização toyotista da produção e da organização da economia atual (que
inclui blocos econômicos, hegemonia compartilhada e domínio do capital financeiro),
com a finalidade de reconhecimento do percurso do continente europeu, diante das adversidades de conflitos, guerras e disputas e sua influência
cultural.
• Análise de mapas históricos
de formação e consolidação
da Europa, pós Segunda
Guerra.

• Compreensão, avaliação e
análise crítica da atuação das
corporações internacionais e
das organizações econômicas
mundiais
na
vida
da

• Propostas de atividades

• A hegemonia europeia na economia, na política e
na cultura.
• A formação da
Europa após a
Segunda Guerra
Mundial e a reestruturação
da
economia após
os
anos
de
1980.

• A formação da
Europa após a
Segunda Guerra
Mundial e a reestruturação
da
economia após
os
anos
de
1980.
• Corporações e
organismos internacionais na
vida da população
e
no

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar

• Leitura de textos para compreender, avaliar
e discutir sobre a hegemonia europeia no
globo.
• Pesquisa de mapas históricos em livros, revistas, jornais e na internet (para analisar e
a construção de uma linha do tempo) sobre
a formação da Europa, pós Segunda Guerra.
• Leitura de mapas do continente europeu sobre situações de conflitos, guerras e disputas e sua influência cultural.
• Situações de produção e revisão de textos
sobre os estudos realizados para publicação
na escola.
• Estudo e seminário sobre a reestruturação
da economia global após os anos de 1980,
da organização toytotista da produção e da
organização da economia atual.

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos que o aluno já possui sobre a hegemonia europeia;
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica.
• do estudo, organização e participação
no seminário;
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados em relação aos conteúdos trabalhados.

• Identificação no dia a dia, sobre a atuação
das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais, na vida da
população local.

Observação, registro e analise:
• dos conhecimentos prévios dos alunos
em relação à atuação das corporações
internacionais e das organizações econômicas mundiais;
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econômicas mundiais na vida da população, em relação
ao consumo, à cultura e à mobilidade.

população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.
• Compreensão do surgimento
e consolidação da maioria das
organizações internacionais
na segunda metade do século
XX, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações intranacionais de poder e
influência política.

• Identificar diferentes manifestações
culturais de minorias étnicas como
forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às
diferenças.

• Identificação e reconhecimento da pluralidade cultural
e os diferentes modos de viver
na região e em outras partes
do mundo, defendendo o princípio do respeito às diferenças.
• Interpretação de mapas e textos sobre o consumo.

• Análise de dados em tabelas e
gráficos.

• Posicionamento crítico em relação ao assunto estudado.

• Identificação e Valorização
dos diferentes grupos sociais

ordenamento
das relações intranacionais de
poder e influência política.
• Corporações e
organismos internacionais na
vida da população e no ordenamento das relações intranacionais de poder e
influência política.
• Respeito à pluralidade cultural e
aos diferentes
modos de viver
no mundo.
• Respeito à pluralidade cultural e
aos diferentes
modos de viver
no mundo.
• Respeito à pluralidade cultural e
aos diferentes
modos de viver
no mundo.
• Respeito à pluralidade cultural e
aos diferentes
modos de viver
no mundo.
• Diferentes grupos sociais e

• Leitura de textos didáticos sobre as grandes
corporações internacionais e organizações
econômicas mundiais.
• Pesquisa e organização sistemática para
exposição oral em sala de aula, sobre o surgimento e influência das principais corporações internacionais e organizações econômicas mundiais.

• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

• Situações de problematização, pelo professor, sobre a pluralidade cultural, a partir de
imagens, leitura de notícia em jornais e outros periódicos.
• Pesquisa na comunidade, e em outras partes do mundo, sobre o modo de viver e produzir.
• Reunião das definições exploratórias da comunidade em sala de aula e debate sobre
os significados.
• Consulta a sites da Internet para obter informação sobre diferentes modos de utilizar a
terra para produzir.
• Situações de leitura de imagens, mapas e
textos sobre o consumo em nosso cotidiano.
• Produção de texto crítico sobre o assunto estudado.
• Debate sobre a valorização dos diferentes
grupos sociais.
• Elaboração de um mural sobre os diferentes
grupos sociais e suas manifestações culturais.
• Leitura e interpretação de gráficos e tabelas
sobre o assunto estudado.

Observação, registro e análise:
• das ideias do aluno sobre pluralidade
cultural;
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros, a organização de etapas da pesquisa bibliográfica, o cuidado com as
anotações de aula, com a produção de
textos e a organização de dados;
• do repertório oral nas situações de debate na classe e interlocução com pessoas da comunidade;
• do interesse em produzir materiais
com qualidade para expor aos colegas.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.
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• Relacionar diferenças de paisagens
aos modos de viver
de diferentes povos
na Europa, Ásia e
Oceania,
valorizando identidades
e interculturalidades regionais.

e suas manifestações culturais.

suas manifestações culturais.

• Relacionamento das diferenças de paisagens aos modos
de viver de diferentes povos
na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais.
• Identificação dos diversos grupos étnicos (Anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos e latinos) na Europa.

• Diferentes paisagens e ecossistemas da Europa.

• Leitura e análise de mapas temáticos sobre os diferentes
povos, em diferentes paisagens e regiões da Europa, Ásia
e Oceania.
• Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, política e
cultural),
comparando as diferentes
interpretações: globalização e mundialização.

• Conhecimento, análise e avaliação crítica de fatos e situações dos aspectos da Nova Ordem Mundial e suas consequências no mundo atual.
• Comparação da situação de
obtenção de lucro pelas empresas com situação de pobreza.
• Consulta a fontes de dados sobre a balança comercial mundial e do Brasil.

• Diferentes povos
na Europa (Anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos
e latinos).
• Diferentes povos
na Europa (Anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos
e latinos).
• A Nova Ordem
Mundial e o papel das empresas multinacionais.
• A Nova Ordem
Mundial e o papel das empresas multinacionais.
• A Nova Ordem
Mundial e o papel das empresas multinacionais.

• Preparação de uma pequena publicação sobre o modo de vida de sociedades sustentáveis.
• Organização de murais sobre os assuntos
estudados.
• Pesquisa sobre as matrizes dos grupos sociais da Europa, Ásia e Oceania.
• Pesquisa sobre a distribuição dos ecossistemas e paisagens da Europa, Ásia e Oceania.
• Análise de imagens de diferentes paisagens
da Europa, Ásia e Oceania com diferenças
extremas, e também semelhanças, procurando identificar suas características.
• Debate sobre a valorização dos diferentes
povos ora estudados.
• Situações de leitura e interpretação de variadas representações cartográficas sobre os
diferentes povos em diferentes paisagens e
regiões da Europa, Ásia e Oceania.
• Pesquisa sobre conflitos relacionados aos
diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania.
• Leitura de mapas, gráficos e tabelas sobre o
papel das empresas multinacionais na globalização econômica.
• Situações de apreciação de imagens sobre
riqueza e pobreza no mundo.
• Pesquisa em jornal (ou outros portadores)
sobre o papel dos bancos no sistema econômico.
• Roda de conversa sobre o papel dos bancos
em nosso dia a dia.
• Pesquisa sobre quais são os organismos financeiros internacionais: Banco Mundial,
BID e FMI.
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Observação, registro e analise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• -do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• da organização e participação nos debates, leituras, analise de imagens e
demais atividades sobre o tema;
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.
Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e na organização de etapas da
pesquisa bibliográfica e de anotações
de aula, colagem de dados das pesquisa e criação de legendas, textos
opinativos etc.;
• do desempenho do aluno em situações-problema que tratam dos assuntos trabalhados.

• Participação em debates sobre os desafios da economia
capitalista atual.
• Análise de mapas sobre a globalização.
• Interpretação de textos sobre
a globalização e empresas
mundializadas.
• Formulação de questões, a
partir de possíveis relações
entre a globalização econômica e indicadores populacionais.
• Organização de murais e painéis sobre indicadores populacionais e economia global.
• Seleção de informações de
fontes variadas.
• Disponibilidade para ouvir exposições sobre os temas em
estudo e organizar anotações
das ideias.

• Os desafios da
economia capitalista atual.
• Os desafios da
economia capitalista atual.
• Os desafios da
economia capitalista atual.
• Indicadores populacionais
e
economia global.
• Indicadores populacionais
e
economia global.
• Indicadores populacionais
e
economia global.
• Indicadores populacionais
e
economia global.

• Situações de análise de gráficos e mapas sobre a balança comercial dos países, identificando a posição do Brasil.
• Pesquisa sobre o bloco formado pelos BRIC
(Brasil, Rússia, Índia e China).
• Pesquisa sobre cadeias produtivas (por
exemplo, de automóveis, do combustível,
dos materiais construtivos, da borracha
etc.).
• Pesquisa de imagens e produção de textos
para composição de um painel sobre globalização e a concentração de riquezas.
• Análise de tabelas e gráficos sobre o Produto
Interno Bruto e Produto Nacional Bruto.
• Elaboração de esquema e/ou mapa conceitual sobre as relações entre a economia global e os agentes envolvidos.
• Entrevista com comerciantes locais para saber como se relacionam com os bancos e se
conhecem ou já ouviram falar a respeito do
FMI e Banco Mundial.
• Análise de gráficos sobre os indicadores demográficos do mundo, da América e do Brasil.
• Leitura de mapa sobre a taxa de crescimento da população no mundo, na América
e no Brasil.
• Leitura de mapa sobre a migração nos Estados Unidos e discussão das razões que
atraem as pessoas a esse país.
• Análise de dados sobre o envelhecimento da
população mundial.
• Leitura de mapas sobre indicadores de desenvolvimento no mundo.
• Cálculo do crescimento natural da população brasileira (construção de gráfico, a partir
de tabela).
• Pesquisa sobe o programa Fome Zero e Comunidade Solidária como políticas de
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• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

promoção social, realizadas no Brasil, nos
últimos 15 anos.

• Associar o critério
de
divisão
do
mundo em Ocidente e Oriente
com o Sistema Colonial implantado
pelas potências europeias.

• Identificação e reconhecimento da história e da divisão
do mundo a partir do colonialismo: pólo colonizador (Metrópole) e pólo colonizado (a
Colônia).
• Associação da divisão do
mundo em ocidente e oriente,
considerando não apenas a divisão geográfica, mas também
de religião, valores e cultura.

• Divisão
do
mundo, a partir
do colonialismo:
metrópole e colônia.

• Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os
determinantes histórico-geográficos

• Observação e compreensão
que a Eurásia é o conjunto de
países que formam a Europa e
Ásia.
• Análise do quadro físico e os
determinantes histórico-geográficos da divisão da Eurásia

• Conceito de Eurásia.

• Divisão
do
mundo em Ocidente e Oriente:
religião, valores
e cultura.

• Aspectos históricos e geográficos

• Situações de problematização pelo professor de onde começa e onde termina o Oriente e por qual motivo essa divisão não obedece aos limites do Meridiano de Greenwich.
• Situações de leitura e interpretação de diferentes representações cartográficas para
compreender a divisão do mundo em ocidente e oriente.
• Exposição, dialogada pelo professor, sobre a
divisão do mundo em dois pólos que tem sua
origem nas estruturas econômicas, sociais,
políticas e ideológicas.
• Leitura de texto didático sobre a divisão do
mundo, a partir do colonialismo: pólo colonizador (a Metrópole) e pólo colonizado (a Colônia).

Observação, registro e analise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho do aluno em situações-problema sobre o tema estudado;
• da capacidade de leitura e interpretação de diferentes representações cartográficas;
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.

• Exposição dialogada pelo professor sobre o
conceito de Eurásia.
• Analise de mapas sobre o quadro físico-natural da Eurásia.

Observação, registro e analise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
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de sua divisão em
Europa e Ásia.

e comparação das diversas
paisagens naturais que se estabelecem ao longo do continente europeu.
• Caracterização do relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação presentes na Eurásia.
• Leitura e interpretação de mapas temáticos da Eurásia.

• Analisar transformações territoriais,
considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na
Oceania.

da divisão da Eurásia.
• Eurásia: relevo,
hidrografia,
clima e vegetação.
• Eurásia: relevo,
hidrografia,
clima e vegetação.

• Análise da natureza das tensões e o mapa dos conflitos na
Europa, na Ásia e na Oceania.
•
• Compreensão e avaliação crítica das transformações territoriais nesses locais.
• Identificar focos de tensões
que colocam em risco a paz
daqueles que ali vivem.
• Consulta à internet e ao atlas
sobre conflitos na região.

• Tensões e conflitos na Europa,
na Ásia e na Oceania.
• Transformações
territoriais nas
áreas de conflito.
• Transformações
territoriais nas
áreas de conflito.
• Transformações
territoriais nas
áreas de conflito.

• Identificação, análise e avaliação crítica das características

• Aspectos sociais,
políticos
e

• Situações de leitura e interpretação de mapas, sobre o relevo, hidrografia, clima, vegetação presentes na Eurásia.
• Leitura de textos sobre os determinantes
histórico-geográficos da divisão da Eurásia.

• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• do desempenho do aluno em situações-problema sobre o tema estudado;
• da capacidade de leitura e interpretação de mapas que tratam sobre o
tema;
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas trabalhados.

• Leitura e análise de notícias de jornais sobre
conflitos na Europa, na Ásia e na Oceania.
• Discussão de um conflito real contemporâneo ocorrido na Europa, e/ou Ásia, e/ou
Oceania, utilizando, para isso, notícias e outros textos que expressem diferentes pontos
de vista.
• Situações de pesquisa, seleção e tratamento de informações para compor textosíntese sobre as transformações territoriais,
nesses locais.
• Pesquisa sobre os principais conflitos que
impactam o uso do território na Europa, Ásia
e Oceania: os fluxos de refugiados, as migrações por melhores condições de vida e por
trabalho, questão do povo Basco, as tensões
nas fronteiras entre os países da Europa e
da Ásia, os conflitos do povo curdo e os conflitos armados entre palestinos e israelenses.
• Situações de sistematização de informações
de pesquisas apresentadas em seminários
e/ou exposições de painéis.
• Exploração do Atlas e livro escolar, pesquisa
na internet para seleção de mapas

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica, dados de pesquisa
e criação texto-síntese, etc.;
• do desempenho do aluno em situações-problema que tratam dos assuntos trabalhados.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.
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Observação, registro e análise:

• Analisar características de países e
grupos de países
europeus, asiáticos
e da Oceania em
seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e
econômicos. Discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões
sobre seus ambientes físico-naturais.

dos países europeus, asiáticos e da Oceania sobre as
questões sociais, políticas e
econômicas.
• Compreensão dos fatores, no
que se refere à situação urbana e rural, característica da
população, aspectos do desenvolvimento econômico e
também as marcas da desigualdade socioespacial presentes nessas regiões.
• Discussão sobre as desigualdades sociais e econômicas e
pressões sobre seus ambientes físico-naturais, desses países.

• Utilização de diferentes fontes
de informação sobre o assunto estudado.

• Analisar os impactos do processo de
industrialização na
produção e circulação de produtos e
culturas na Europa,
na Ásia e na Oceania.

• Identificação, compreensão e
avaliação crítica dos impactos
do processo de industrialização na Europa, Ásia e Oceania.
• Identificação, análise e avaliação crítica do papel dos

econômicos dos
países europeus,
asiáticos e da
Oceania.
• Aspectos sociais,
políticos e econômicos dos países
europeus, asiáticos e da Oceania.
• Desigualdades
sociais e econômicas e pressões
sobre os ambientes físico-naturais dos países
Europeus, Asiáticos e da Oceania.
• Desigualdades
sociais e econômicas e pressões
sobre os ambientes físico-naturais dos países
europeus, asiáticos e da Oceania.
• Impactos econômicos e culturais
do processo de
industrialização
na Europa, na
Ásia e na Oceania.
• Impactos econômicos e culturais

temáticos, textos, gráficos, tabelas, etc., que
tratem dos aspectos populacionais, econômicos, situação de vida e moradia, produção
agrícola, industrial, distribuição de renda e
desigualdades e a relação da população
com o uso da natureza, no conjunto de países da Europa, Ásia e Oceania.
Pesquisa em sites de Geografia na internet.
Roda de conversa e debate sobre questões
que envolvem as desigualdades sociais e
econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais da Europa, Ásia e Oceania.
Organização de dados em tabelas e gráficos.
Leitura de textos e mapas sobre o tema.
Situações de sistematização de informações
das pesquisas apresentados pelos alunos
em mural, seminário.

• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica, dados de pesquisa,
etc.;
• do desempenho do aluno em situações-problema que tratam dos assuntos trabalhados.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

• Construção de uma linha do tempo, enumerando os impactos do processo de industrialização na Europa, Ásia e Oceania.
• Pesquisa sobre o papel dos setores primário, secundário e terciário na economia da
Europa, Ásia e Oceania.
• Situações de produção de texto em que os
alunos possam apresentar informações

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da

•
•

•
•
•
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setores primário, secundário e
terciário na economia da Europa, Ásia e Oceania.

• 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.

• Compreensão da importância
da tecnologia para o desenvolvimento econômico dos países europeus e asiáticos.

•

• Relacionamento da estrutura
econômica ao desenvolvimento regional da Ásia e o perfil produtivo dos Tigres Asiáticos, no contexto global.
• Relação das mudanças técnicas e científicas (indústria)
com as mudanças no trabalho.
• Conhecimento dos novos formatos de trabalho do mundo
frente às exigências da indústria.
• Identificação e comparação
da concepção de trabalho nas
diversas épocas e identificação da especificidade do trabalho na sociedade capitalista.

•

• Distinção do trabalho atual e
suas diversas modalidades,
no Brasil e no mundo.

•

•

•

•

do processo de
industrialização
na Europa, na
Ásia e na Oceania.
Impactos econômicos e culturais
do processo de
industrialização
na Europa, na
Ásia e na Oceania.
O
desenvolvimento
econômico e regional
da Ásia e os Tigres Asiáticos.
Evolução técnica
e científica na indústria e no trabalho.
Evolução técnica
e científica na indústria e no trabalho.
A importância do
trabalho na sociedade e suas diferentes formas
de organização
em
diferentes
épocas.
A importância do
trabalho na sociedade e suas diferentes formas
de organização
em
diferentes
épocas.

sobre aspectos dos setores primário, secundário e terciário na economia da Europa,
Ásia e Oceania – cada grupo pode ficar com
um continente para apresentar essas informações.
• Situações de análise de texto, fichamento,
resumos, resenhas de livros, etc. sobre o
tema.
• Leitura de texto sobre a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico
dos países asiáticos e europeus.

pesquisa bibliográfica, dados de pesquisa, etc.;
• do desempenho do aluno em situações-problema que tratam dos assuntos trabalhados.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

• Pesquisa sobre o circuito produtivo de um
produto com uma marca bem conhecida da
comunidade, e mapeamento deste circuito.
• Organização de um painel de comparação
da concepção de trabalho nas diversas épocas e nas distintas regiões do mundo.
• Debate sobre a importância do trabalho na
sociedade e suas deferentes formas de organização.
• Levantamento local ou bibliográfico sobre o
trabalho atual e suas diversas modalidades
no Brasil e no mundo.
• Pesquisa de campo sobre o uso de tecnologias no cotidiano.
• Organização de tabelas e gráficos sobre o levantamento de dados de campo.
• Seleção de uma (ou algumas) técnica (s) de
trabalho mais utilizados na atualidade para
pesquisar a história de sua invenção e os
usos.
• Levantamento do uso de tecnologias na escola e debate sobre como elas mudaram a

Observação, registro e análise:
• dos conhecimentos prévios do aluno
em relação as tecnologias;
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadorasdos temas estudados.
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•
• 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.

• Associação das questões atuais que configuram a produção agropecuária, no Brasil e
no mundo: o crescimento das
cidades e da vida urbana, a informação da produção agropecuária e a diminuição dos
empregos no campo, os avanços e as transformações das
indústrias associados ao capital financeiro e internacional.

• A relação entre o
processo de urbanização e a
produção agropecuária no Brasil e no mundo.

• Relacionamento do crescimento urbano e as inovações
tecnológicas com o aumento
da produção agropecuária, o
aumento do desemprego e a
extinção de postos de trabalho
no mundo, em especial no
Brasil.
• Identificação do capital financeiro na produção e na circulação.

• O uso de tecnologia na produção
agropecuária associado aos problemas sociais
do campo e da cidade.

•
•

•
•

• O uso de tecnologia na produção
agropecuária associado aos problemas sociais
do campo e da cidade.

•
•
•

•
•
•

• Analisar a importância da produção

• Reconhecimento e análise
das mudanças e das transformações técnicas e científicas

• O aumento da
produção agropecuária e as

•

concepção de trabalho, no dia a dia da escola.
Leitura de texto didático sobre a divisão internacional do Trabalho.
Recapitulação de estudos já realizados sobre as novas características do mundo do
trabalho.
Situações de problematização pelo professor do papel da ciência na atualidade, a partir de leitura de notícia em jornais e outros
periódicos ou textos sobre o assunto.
Escuta de pessoas da comunidade sobre
como veem o papel do conhecimento científico em seu cotidiano.
Pesquisa, na comunidade, sobre o emprego
de tecnologias no campo e a relação com o
processo de urbanização, aumento do desemprego no Brasil e no mundo.
Reunião das definições exploratórias apresentadas pelas pessoas da comunidade e
discussão sobre os seus significados.
Pesquisa sobre as mudanças ocorridas na
técnica e na ciência para os processos de
produção em geral.
Debate sobre as mudanças ocorridas na técnica e na ciência para os processos de produção em geral, observando as transformações da produção agropecuária com o novo
rural.
Leitura de mapas de desemprego no mundo,
em especial no Brasil, para debate sobre as
marcas da pobreza.
Leitura de textos didáticos sobre os temas
estudados.
Produção de textos sobre os temas estudados.
Leitura compartilhada de texto didático, e
problematização, pelo professor, das principais questões recentes que envolvem os
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Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica e de anotações de
aula;
• do desempenho do aluno em situações-problema que tratam dos assuntos trabalhados;
• do repertório oral em situação de debate e exposições de grupo ou individuais;
• da capacidade de integração e articulação de conceitos trabalhados, observando a evolução do estilo argumentativo na produção oral ou escrita;
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,

agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o problema da desigualdade mundial de
acesso aos recursos alimentares e à
matéria-prima.

que trouxeram ao mundo rural
aumento significativo da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial, mas
que esse aumento de produção não se traduziu em extinção da fome, redução da desigualdade social etc.
• Análise do problema da concentração de renda e da produção, como uma das causas
do aumento da pobreza estrutural e da falta de condições
dignas de vida e moradia para
a população em geral.
• Interpretação de dados, tabelas, gráficos e textos.

desigualdades
de acesso ao alimento.
•

• A concentração
de renda como
causa de problemas sociais.

•

•
•

• A concentração
de renda como
causa de problemas sociais.

•

•
• Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores,
mapas temáticos e
esquemáticos (croquis) e anamorfoses
geográficas
para analisar, sintetizar e apresentar
dados e informações sobre diversidade, diferenças e
desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais.

• Produção e leitura de informações geográficas em representações cartográficas, gráficos, tabelas, esquemas e outras formas de representação,
a partir de dados sobre desigualdade social, produção
agropecuária, concentração
de renda etc.
• Utilização de mapas temáticos
para localizar e debater sobre
diferentes assuntos.
• Análise de mapas temáticos e
anamoforses geográficas que
apresentam informações sobre
diversidades,

• Representações
cartográficas sobre as desigualdades sociais.

•

•

• Representações
cartográficas sobre as desigualdades sociais.
• Representações
cartográficas sobre as desigualdades sociais.

•
•

problemas da desigualdade social, da fome
e da pobreza na sociedade urbano-industrial.
Pesquisa sobre os efeitos que as mudanças
e transformações técnicas e científicas trouxeram na agricultura, na produção industrial, pecuária e extrativista.
Situações de interpretação de textos, a partir de questões dirigidas sobre a exclusão social no mundo (quem são os pobres na atualidade).
Situações de interpretação de textos, a partir de questões dirigidas sobre os temas estudados.
Leitura e resumo de textos didáticos sobre
os assuntos estudados.
Pesquisa sobre o problema da desigualdade
mundial, concentração de renda, falta de
condições dignas de vida e moradia para a
população em geral.
Organização de tabelas e gráficos sobre o levantamento de dados de campo.
Exploração do Atlas escolar para seleção de
mapas temáticos que tratam da desigualdade social, produção agropecuária, concentração de renda, etc. no mundo.
Utilização de diferentes representações
para distintas informações: mapas para fluxos de produção (onde se produz? Onde se
comercializa? Onde se consome?), tabelas
sobre os dados da produção de alimentos no
Brasil e no mundo, e anamorfoses sobre a
concentração de renda e produção industrial.
Pesquisa em sites de Geografia na Internet.
Pesquisa e leitura de dados da comunidade
em mapas, tabelas, gráficos.

970

•

•
•
•

•

buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica e de anotações de
aula;
do desempenho do aluno em situações-problema que tratam dos assuntos trabalhados;
do repertório oral em situação de debate e exposições em grupo ou individuais;
da capacidade de integração e articulação de conceitos trabalhados, observando a evolução do estilo argumentativo na produção oral ou escrita;
Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• Do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica e anotações de
aula;
• Do desempenho do aluno em situações-problemas que tratam dos assuntos trabalhados;
• Da capacidade de leitura crítica de mapas temáticos sobre os temas estudados;

desigualdades sociopolíticas e
geopolíticas no mundo.
• Consulta a sites que produzem mapas sobre os assuntos
estudados.
• Organização de dados da própria comunidade em tabelas,
gráficos e mapas.
• Comparar e classificar diferentes regiões do mundo, com
base em informações populacionais,
econômicas e socioambientais, representadas em mapas temáticos e
com diferentes projeções cartográficas.

• Comparação e classificação
das diferentes regiões do
mundo, com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais, representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas.

• Identificar e comparar
diferentes

• Identificação e comparação
dos
diferentes
domínios

• Representações
cartográficas sobre as desigualdades sociais.
• Representações
cartográficas sobre as desigualdades sociais.
• Representações
cartográficas sobre população
mundial, economia e questões
socioambientais.

• Os diferentes domínios morfoclimáticos
da

• Organização de dados geográficos em tabelas.

• Da capacidade de integração e articulação de conceitos trabalhados.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

• Pesquisa e leitura de diferentes projeções
cartográficas: azimutal ou plana, projeção
equivalente, projeção equidistante, projeção
afilática, entre outras, para comparar e classificar países e/ou regiões do mundo a partir
de dados e informações populacionais, econômicas, políticas e ambientais.
• Organização de mural com informações sobre as pesquisas realizadas.
• Pesquisa em sites de Geografia na Internet.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica e de anotações da
aula;
• do desempenho do aluno em situações-problemas que tratam dos assuntos trabalhados;
• Do repertório oral, em situação de debate e exposições de grupo ou individuais;
• Da capacidade de leitura crítica de mapas temáticos sobre os temas estudados;
• Da capacidade de integração e articulação de conceitos trabalhados.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

• Audição de sons da natureza para perceber
que cada sistema natural tem um ritmo.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
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domínios morfoclimáticos da Europa,
da Ásia e da Oceania.

morfoclimáticos da Europa, da
Ásia e da Oceania.
• Leitura e interpretação de mapas dos biomas dessas regiões.
• Reconhecimento da existência das Savanas no Brasil e na
Austrália, e a Floresta Tropical,
no Brasil e na Índia.
• Explicação das características
físico-naturais e a forma de
ocupação e usos da terra, em
diferentes regiões da Europa,
da Ásia e da Oceania.

• 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.

• Identificação, análise e avaliação crítica dos usos de recursos naturais, a partir das diferentes fontes de energia (termoelétrica, hidrelétrica, eólica, nuclear etc.) em diferentes países.
• Análise dos impactos e as consequências desses usos na
produção industrial e de inovação.

Europa, da Ásia e
da Oceania.
• Os diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e
da Oceania.
• Os diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e
da Oceania.
• Ocupação e usos
da terra na Europa, na Ásia e
na Oceania.

• O uso de recursos naturais, a
partir de diferentes fontes de
energia.
• Impactos e consequências do
uso das fontes
de energia na
produção industrial e de inovação.

• Situações de leitura e interpretação do
mapa dos biomas das regiões da Europa,
Ásia e Oceania, relacionando os vários elementos que os compõem: vegetação, clima
e relevo.
• Análise de imagens de diferentes paisagens
da Europa, Ásia e Oceania com diferenças
extremas, e também semelhanças, procurando identificar suas características.
• Pesquisa sobre a distribuição dos diferentes
domínios morfoclimáticos da Europa, da
Ásia e da Oceania.
• Situações de leitura e interpretação do
mapa dos biomas das regiões da Europa,
Ásia e Oceania, relacionando os vários elementos que os compõem: vegetação, clima
e relevo.
• Pesquisa sobre a distribuição global dos
grandes ecossistemas e paisagens existentes no mundo e relacionar se há ocorrência
dos mesmos no Brasil, nas regiões da Europa, Ásia e Oceania, reconhecendo se há
existência das Savanas no Brasil e na Austrália, e a Floresta Tropical no Brasil e na Índia.
• Pesquisa e painel sobre impactos humanos
nas paisagens no mundo.
• Situações de problematização, a partir de
imagens, mapas e esquema ou mapa conceitual sobre o uso da energia em nosso cotidiano.
• Leitura de mapas sobre uso das energias no
mundo e no Brasil.
• Pesquisa sobre uso e acesso a energia elétrica e gás, a partir de fontes como o IBGE.
• Leitura de textos científicos sobre o uso da
energia elétrica e problemas ambientais.
• Pesquisa sobre a composição da matriz
energética do Brasil e impactos ambientais.
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buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• da organização e participação nos seminários e demais atividades com a
comunidade.
• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.

Observação, registro e análise:
• da participação do aluno em situações
como as propostas na coluna anterior,
buscando sempre valorizar a formulação de novas hipóteses e a apresentação de sugestões;
• -do caderno de registro individual, incentivando o detalhamento nos registros e a organização de etapas da pesquisa bibliográfica;
• da organização e participação nos seminários e demais atividades com a
comunidade.

• Debate sobre impactos ambientais da produção de energia elétrica no Brasil.
• Leitura de textos de atualidade para discussão sobre os riscos da construção de hidrelétricas no Brasil, e em particular na Amazônia.
• Situações de produção de textos sobre a necessidade de energia e os impactos ambientais.
• Debate sobre o uso da energia como arma
de política externa.
• Elaboração de mural com diferentes textos,
contendo informações sobre a energia elétrica, ressaltando mudanças, rupturas e permanências de diferentes formas de produzila.

• Avaliações pontuais, a partir de questões problematizadoras dos temas estudados.
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HISTÓRIA
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1. REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA
Ao longo das últimas décadas, o ensino de História tem sido seriamente repensado, o paradigma tradicional, que enfatizava a memorização de informações isoladas, geralmente de caráter político, encontrava-se em nítido descompasso com a produção historiográfica acadêmica, além de pouco contribuir
para a formação do aluno como pessoa e cidadão. Em função disso, esse modelo tem dado lugar a abordagens diferenciadas, o que pode ser evidenciado,
por exemplo, nas ações de educadores, nas políticas educacionais e nas mudanças de enfoque presentes em boa parte dos livros didáticos de História.
Essas abordagens diferenciadas para o ensino de História têm possibilitado a incorporação e estudo de novos conteúdos, de novos sujeitos históricos
e tempos históricos que contribuem para a formação do aluno a partir de um conjunto de conhecimentos e valores atualizados e dinâmicos. Além disso, é
preciso ter em mente que uma abordagem renovada do ensino de História pressupõe uma mudança radical na postura do educador: ao invés de ser um
transmissor de conteúdos, que coloca os alunos permanentemente sob sua dependência, avaliando-os em sua capacidade de reproduzir o que é ensinado
em sala de aula, o professor de História precisa se tornar um mediador, ocupando um papel importante no processo de ensino e aprendizagem, mas, ao
mesmo tempo, favorecendo e estimulando a autonomia e o interesse dos alunos.
Neste sentido, a proposta aqui apresentada parte da premissa de considerar que o ensino de história deve contribuir para a formação da consciência
histórica dos alunos, possibilitando a construção de identidades históricas e sociais, a partir da análise crítica da realidade vivida, bem como os questionamentos e análises de outras realidades atuais e históricas.
Por isso, em vez de iniciar por estudos do passado, seguindo uma ordem linear e cronologicamente em direção ao presente, a proposta é partir de
estudos que problematizam questões do presente e do local onde se vive, para estabelecer relações com outros acontecimentos, tempos e lugares, e retornar
ao presente e ao local para evidenciar suas temporalidades, suas dimensões espaciais próprias, suas dimensões históricas e geográficas. Essa é também
uma metodologia que permite que se estude por comparações, com vistas à percepção de mudanças e permanências, semelhanças e diferenças e de transformações sociais nos processos históricos.
É importante lembrar que a opção de ir e vir no tempo, externos a todos os estudos realizados e relacionada à valorização das vivências atuais dos
educandos, não significa abandonar as medidas cronológicas, como datas, séculos, linhas e extensões de duração, muito menos, ensinar apenas e especificamente os marcadores de tempo para que apreendam abstratamente noções temporais.
A proposta é possibilitar referências temporais para que especifiquem os acontecimentos históricos estudados em seus contextos e para distinguirem
um fato do outro, uma época da outra. Se a premissa é possibilitar a apreensão da temporalidade e da historicidade do presente e, portanto, das durações
dos acontecimentos e contextos que se estendem em suas relações no tempo, cabe ao professor recorrer sempre à linha cronológica, demarcando os fatos
estudados e suas durações.
Em relação à história do Acre ou de qualquer lugar, aproveitar a imensa diversidade que temos para reforçar que, de acordo com a constituição de
1988, toda e qualquer visão etnocêntrica sobre qualquer ator e ou cultura que faz parte da história, deve ser combatido à medida que os seres humanos
forem adquirindo conhecimentos. De acordo com a literatura jurídica todo e qualquer preconceito é resultado da falta de conhecimento. Assim sendo determinados protagonistas de nossa história não podem ser apontados como inferiores (indígenas, seringueiros, ribeirinhos, escravos...) e ou superiores em
detrimento de outro. O Art. 5º da Constituição Federal de 1988 diz que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
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A História é um campo de pesquisa e produção de saber em permanente mudança que influencia o ensino de história e, por sua vez, a prática
pedagógica dos professores em sala de aula, favorecendo o desenvolvimento de metodologias que articulam prática e teoria e que possibilitam aos alunos
elementos que desenvolvam capacidades de identificação, comparação, contextualização, interpretação, análise e outras; uma metodologia construída a
partir das experiências e realidades mais próximas dos alunos. Para que dessa forma, possamos transformar a história em ferramenta a serviço de um
discernimento maior sobre as experiências humanas e das sociedades em que se vive
No trabalho com o ensino de História é importante construir formas de ensinar e aprender que procurem desenvolver a produção do conhecimento
vinculando o ensino e a pesquisa, oportunizando aos sujeitos do processo, isto é, ao professor e ao aluno, uma postura que leve sempre ao questionamento,
à coleta de dados, bem como à permanente reflexão. Como afirma Cunha (2001)
“Unir ensino e pesquisa significa caminhar para que a educação seja integrada, envolvendo estudantes e professores numa criação do conhecimento comumente partilhado. A pesquisa deve ser usada para colocar o sujeito dos fatos, para que a realidade seja apreendida e não somente reproduzida “ (CUNHA, 2001, p.32).

Ao se trabalhar com a pesquisa escolar, alguns procedimentos devem ser ensinados como, por exemplo, localizar e ler informações em diferentes
fontes-livros, revistas, jornais, estabelecer relações entre elas e compará-las, familiarizar-se e desenvolver domínios linguísticos. A pesquisa escolar deve ser
graduada de acordo com a idade dos alunos e à sua realidade, deve ser uma atividade que desperte interesse e curiosidade dos alunos, incentivando-os a
aprofundar o conhecimento, garantindo-lhes participação ativa, autonomia e construção. Para isso o professor deverá assumir, no processo, o papel do
orientador, direcionando os passos da pesquisa, como levantamentos de questões, coleta de fontes (com indicações dos locais onde elas possam ser encontradas), objetivos a serem alcançados, instrumentos de análise das fontes de redação ou de exposição oral, além da avaliação.
Um outro aspecto relevante é que, do confronto entre a produção existente e o que está sendo construído pelo aluno, resulta a problematização. “A
problematização deve ser trabalhada e entendida pelo professor como a ultrapassagem do senso comum, da aparente uniformidade e permanência que o
cotidiano apresenta, para a pluralidade das práticas sociais, das inúmeras tensões que constituem o presente, bem como a recuperação da historicidade
dessas práticas”. Daí a importância que o professor se acostume a trabalhar problematizando os conteúdos porque cria condições para o aluno pensar sobre
eles, argumentar e fundamentar suas opiniões. A problematização sempre exige que o aluno pesquise, levante hipóteses, classifique-as e passe por um
processo de desaprovação ou rejeição com argumentos da hipótese escolhida.
Ainda nos estudos dos conteúdos históricos escolares destacam-se algumas categorias conceituais importantes comuns a todas as etapas e modalidades de ensino, consideradas fundamentais nos estudos e na construção do conhecimento histórico: sujeito histórico, tempo histórico e fato histórico. E
depreendem-se importantes conceitos como: contexto histórico, cultura e sociedade e outros, e ao mesmo tempo, enfatiza-se a compreensão de que conteúdos escolares abarcam diferentes tipologias, como por exemplo: as informações, os conceitos, os procedimentos e atitudes que e que serão organizados a
partir de capacidades (objetivos), considerando o nível cognitivo em que a criança se encontra.
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3. ARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
Considerando que o Currículo tem uma parte comum e uma parte diversificada e específica de cada Estado, o Currículo para o ensino de História
orienta que ao se trabalhar os conteúdos históricos mais gerais, se faça uma articulação com os conteúdos mais locais e regionais. Nesse sentido, a proposta,
permite que se parta de estudos que problematizem questões do presente e do local onde se vive, por exemplo, quando se estuda as atividades econômicas
da Amazônia e do Acre em particular, pode ser objeto de estudo a expansão da pecuária em nosso Estado, refletindo os problemas causados por essa
atividade, que vai desde a expulsão do homem do campo para a cidade, como os problemas urbanos gerados por essa ação como: desemprego, falta de
moradia, marginalidade, falta de saneamento básico, entre outros. Além disso, não podemos esquecera discussão sobre as questões de degradação ambiental causadas pelo processo de substituição da floresta pelo pasto. A ideia é que estabeleça relações com outros acontecimentos, tempos e lugares, e
retorne ao presente e ao local para evidenciar suas temporalidades, suas dimensões espaciais próprias, suas dimensões históricas e geográficas. Essa é
também uma opção metodológica que permite aos alunos estudarem por comparações, com vistas à percepção de mudanças e permanências, semelhanças
e diferenças e de transformações sociais nos processos históricos.
Temáticas locais e regionais podem ser trabalhadas de forma conjunta e interdisciplinar, visto que há uma dificuldade de se trabalhar alguns conteúdos
devido à escassez de materiais didáticos. No entanto, a História tem muito a ganhar, estabelecendo um diálogo com outras áreas curriculares, seja por meio
da incorporação de objetos, seja por meio da utilização de métodos e modelos de análise. Em um estudo sobre cultura erudita no Renascimento, por exemplo,
um mesmo objeto de estudo – as obras de arte da época – pode ser comum tanto a História como Artes Visuais.
De modo análogo, o diálogo sobre à história e cultura afro-brasileira e indígena, reafirma a interdisciplinaridade da história com os campos do conhecimento, como geografia, sociologia, antropologia, linguística, literatura, filosofia e outros. O caráter dialógico favorece a compreensão das singularidades, dos
processos históricos, dos intercâmbios culturais, das contribuições mútuas, das contradições em processo. A postura interdisciplinar alarga o campo de
formação de alunos e professor, assim como facilita a incorporação de diversificadas fontes e problemas. Por isso, é importante que os professores de História
estejam atentos às possibilidades de diálogo interdisciplinar e, para tanto, precisam estar entrosados com o trabalho desenvolvido pelos colegas de outras
áreas.
Outra preocupação do ensino de história, esbarrando em outras áreas de conhecimento, é o trabalho com diferentes fontes de informação (textos,
imagens, filmes, músicas, depoimentos orais, objetos, construções, paisagens...). Ela decorre da importância de ensinar os alunos a ‘lerem’ as coisas do
mundo, pois precisam aprender a identificar e ‘ler’ a diversidade de elementos presentes naquilo que as envolve culturalmente e que constitui a sociedade
em que elas vivem, inclusive identificando a presença das relações entre o mundo de hoje, outros tempos e outros espaços. É preciso que elas percebam que
estão circundadas por diferentes paisagens, materialidades, obras e meios de comunicação que transmitem (ou silenciam) ideias, opiniões, concepções e
valores, sem que com isso necessitem dominar procedimentos e informações para refletirem sobre eles criteriosamente.
O currículo local não deve ser desprestigiado e colocado em segundo plano, a valorização do currículo global em detrimento do currículo local inviabiliza
a interação de saberes, temporalidades e espaços. A abordagem dos conteúdos deve obedecer a uma referência tanto sincrônica quanto diacrônica, dessa
forma é necessário situar a História do Acre a História do resto do Brasil e do Mundo, inserindo os aspectos políticos, econômicos e sociais dos ciclos da
borracha a história da República brasileira, aos ciclos de industrialização de outros países e as grandes guerras. Conteúdo local não deve apenas aparecer
de passagem por esses momentos, mas devem ser privilegiados tanto quanto os demais.
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4. ORIENTAÇÕES DE APLICABILIDADE DO COMPONENTE HISTÓRIA
4.1. Anos iniciais
O ensino de História para as crianças pequenas é um campo ainda aberto a investigações, principalmente quando os educadores se interessam por
entender as noções de tempo que elas dominam, como elas interpretam suas convivências sociais e culturais e como constroem suas hipóteses a respeito
dos acontecimentos, dos costumes, das histórias de diferentes épocas e povos. O que pensam a respeito, a partir de seu universo particular, do que ouvem,
veem ou leem no mundo social? Como organizam o tempo? O que sabem e pensam sobre a história? Distinguem os contos de fadas das histórias vividas?
Dependendo dos objetivos, dos temas e dos procedimentos metodológicos, o estudo de História possibilita que, aos poucos, as crianças comecem a
pensar além de suas dimensões individuais e além dos acontecimentos imediatos do presente, para considerarem às poucas vivências sociais, culturais e
históricas em seu cotidiano. O estudo da história estimula, ao longo da escolaridade, as crianças a questionarem suas vivências e aprenderem a identificar,
debater e analisar de maneira reflexiva suas ações como relacionadas aos contextos e ao tempo, identificando e discernindo acontecimentos, obras, costumes, organizações e valores comuns entre grupos, procurando alternativas de atitudes e compromissos com outras pessoas e com a realidade por elas vivida.
Em relação à faixa de idade das crianças, é importante considerar que, apesar de pequenas, elas são inteligentes e capazes de estudar épocas e
sociedades diferentes das suas, e que necessitam ter acesso a informações sobre outras culturas e modos de viver, outros tempos e contextos históricos, e
acesso a possibilidades de organização de acontecimentos no tempo, para construírem relações temporais, amadurecerem suas noções e estabelecerem
relações entre outras sociedades e os elementos conhecidos e reconhecidos por elas em seu cotidiano.
Como bem ressalta a Base Nacional Comum Curricular, BNCC (2017), o ensino de História nos anos inicias contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo tem início quando a criança toma consciência da existência de um “Eu” e de um “Outro”. Portanto, com estes indicativos
estabelecidos, espera-se garantir os direitos de aprendizagens dos alunos, explicitados nos anos a seguir:

1º ANO
• Identificar e Relacionar lugares e tempos vividos na vida cotidiana (na família, escola, ruas, parques, bairro...) com rotinas, medições e
marcadores de tempo cronológico para apreender noções de tempo vivido no presente.
• Identificar e registrar acontecimentos diferentes e cotidianos da sala de aula e suas sequências temporais, distinguindo aqueles
pertencentes ao presente, passado e futuro.
• Perceber permanências e mudanças nas atividades e hábitos envolvendo rotinas diárias, semanais, mensais e anuais (na casa, na escola,
lazer...).
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• Conhecer e identificar histórias de diferentes sujeitos (pessoas, famílias, grupos...) envolvidos nos diferentes tipos de acontecimentos
cotidianos, e distinguir os papéis e responsabilidades relacionados à família, escola e comunidade.
• Identificar e valorizar diferentes formas de convívios sociais compartilhados nas brincadeiras, jogos e festas no presente e em diferentes
tempos, reconhecendo mudanças e permanências nesses hábitos culturais, e registrando suas relações com grupos, elementos culturais e
marcadores de tempo.
• Identificar características de diferentes objetos envolvidos em jogos e brincadeiras, pertencentes à cultura local, às culturas indígenas e
africanas no Brasil, no presente e em diferentes tempos, reconhecendo mudanças e permanências em seus elementos culturais.

2º ANO
• Relacionar lugares, tempos e documentos pessoais na vida cotidiana com rotinas, mudanças de medições e marcadores de tempo
cronológico para apreender noções de tempo vivido no presente e no passado.
• Identificar e registrar acontecimentos e suas sequências temporais, distinguindo aqueles pertencentes ao presente, passado e futuro.
• Reconhecer mudanças e permanências nos hábitos culturais alimentares, nos objetos e, comparando aqueles que são por eles
compartilhados e utilizados atualmente, com os identificados nos hábitos de seus pais e avós, em outros tempos.
• Identificar e estabelecer relações entre diferentes hábitos alimentares da comunidade e de outras localidades, tempos e culturas
(sociedades, indígenas, quilombolas...), em diferentes ocasiões – cotidianas e festivas, bem como sua influência na cultura brasileira.
• Identificar e estabelecer relações nas diferentes formas de trabalho realizados na produção, distribuição e modos de preparo de alimentos
existentes na comunidade em que vive, bem como a importância dos sujeitos históricos envolvidos nesses trabalhos, em diferentes épocas
e sociedades.
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3º ANO
• Relacionar lugares e tempos vividos com rotinas, medições e marcadores de tempo cronológico e histórico (datas, décadas e séculos) no
esforço de apreensão do tempo.
• Identificar e registrar acontecimentos e suas sequências temporais, distinguindo aqueles pertencentes ao presente, passado e futuro, e
diferenciando acontecimentos de curta, média e longa duração
• Coletar e Identificar informações sobre modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os com os do passado, como, por
exemplo, formas de acesso, hábitos e uso da água na vida familiar, na escola e na comunidade onde vive, identificando mudanças e
permanências com o passar do tempo.
• Reconhecer mudanças e permanências na relação da população com a água, comparando as práticas que são identificadas hoje em dia,
com os hábitos de seus pais e avós e nos diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas
e de migrantes.
• Identificar indícios da história do passado nas atividades culturais da localidade e nos patrimônios históricos de sua cidade ou região e
discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados.
• Estabelecer relações de conhecimento entre os diversos povos com a arte e a cultura.
• Identificar e estabelecer relações entre manifestações culturais na sociedade brasileira (festa junina, folclore, festa da primavera ou da
árvore, Natal...) e em outras culturas – indígenas, africanas e migrantes.

980

4º ANO
• Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, identificando as mudanças e permanências nas
relações de trabalho, nas ferramentas, nos materiais e nos equipamentos utilizados na produção de diferentes objetos presentes no
cotidiano e relacionados à história local.
• Identificar diferentes relações de trabalho entre os moradores do local, no presente e em outras épocas, distinguindo o trabalho escravo do
trabalho livre, e relacionando a história local com a história do Brasil.
• Relacionar atividades locais e acontecimentos históricos com a preservação da memória de indivíduos, grupos e classes, compreendendo
na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à migração e ocorridas a partir dos fluxos populacionais que
contribuíram para a formação da sociedade brasileira.
• Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo, a partir da paisagem e dos diferentes espaços de memórias, discutindo
suas interferências nos modos de vida de seus habitantes.
• Confrontar informações colhidas em diferentes tipos de registros, referentes aos mesmos acontecimentos históricos.
• Identificar os diferentes espaços que compõem o local onde moram, compreendendo suas mudanças e permanências nos aspectos sociais,
econômicos, políticos e culturais.
• Relacionar lugares e tempos diferentes, com medições e marcadores de tempo cronológico e histórico (datas, décadas e séculos), no esforço
de apreensão do tempo, a partir das transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema,
internet e demais tecnologias digitais de informação e comunicação), discutindo seus significados para os diferentes grupos.
• Identificar e registrar acontecimentos e suas sequências temporais, distinguindo aqueles pertencentes ao presente, passado e futuro, e
diferenciando acontecimentos de curta, média e longa duração.
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• Conhecer os motivos e as técnicas pelas quais os seres humanos transformam a natureza nas diferentes temporalidades.

5º ANO
• Relacionar diferentes formas de registro (desenhos, pinturas, escritas, gravações sonoras e visuais...) com sociedades de determinados
locais e épocas históricas, identificando aqueles que foram produzidos em diferentes contextos da história brasileira, incluindo as pinturas
rupestres e os grafismos criados pelos povos indígenas.
• Relacionar lugares e tempos diferentes com medições e marcadores de tempo cronológico e histórico (datas, décadas e séculos) no esforço
de apreensão do tempo
• Conhecer a diversidade da população local, os moradores antigos, as diferentes procedências das famílias e as relações de diferenças e de
identidades, por meio das histórias coletadas em fontes orais, escritas e iconográficas e através de estudos do meio ou do entorno.
• Relacionar as histórias pessoais e das famílias com a história do local onde moram, identificando a diversidade cultural da população e
valorizando as diferenças de costumes dos grupos sociais e étnicos.
• Conhecer a história do local onde moram, usando diferentes fontes históricas (escritas, orais, iconográficas, musicais...) e através de estudo
do meio, identificar os movimentos sociais da população em prol de melhores condições de vida (por terra, trabalho, escola, moradia,
saneamento básico, coleta de lixo, serviços de água e energia elétrica, transporte, áreas verdes, lazer, qualidade das águas dos rios e do
ar.…) como garantia à cidadania.
• Confrontar informações e pontos de vista diferentes, referentes aos mesmos acontecimentos históricos e sobre temas que impactam a vida
cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo as orais.
• Relacionar as normas e regras de convívio na sala de aula, na escola, no local onde moram, com leis e normas gerais da sociedade (por
exemplo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei de direitos humanos, da abolição, contra o racismo...).
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• Conhecer, identificar e registrar os mecanismos de organização do poder político, com vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de
outras formas de ordenação social do local onde moram e do Brasil em diferentes momentos: colônia, império, república e democracia.
• Compreender e organizar a história do local onde moram e sua relação com a história brasileira, identificando a presença e/ou a ausência
de diferentes grupos sociais que compõem a sociedade, discernindo acontecimentos de curta, média e longa duração.
• Relacionar e valorizar registros históricos com a preservação da memória de grupos e classes, analisando as mudanças e permanências
desses patrimônios ao longo do tempo.

4.2. Anos finais
Considerando que os alunos, geralmente matriculados entre o sexto e o nono anos, estão ampliando suas possibilidades de uso de um pensamento
conceitual, o fundamental no ensino de História é a sedimentação de conceitos históricos a partir do estudo de contextos históricos específicos. Por exemplo,
no estudo das relações sociais no Brasil colonial, os alunos devem ser capazes de compreender noções tais como escravidão, colônia, metrópole, comércio
triangular, monocultura, mercantilismo etc., pois é a real compreensão desses conceitos que lhes permitirá estabelecer relações entre o contexto da sociedade
estudada e outros contextos históricos, inclusive o do presente. Em função disso, o currículo deve privilegiar uma abordagem que favoreça a constituição de
uma matriz conceitual a partir da qual os eventos isolados – sejam eles de caráter político, cultural, religioso etc.– se relacionem e se tornem significativos.
Uma das contribuições mais importantes do estudo da História para a formação dos alunos diz respeito à questão da identidade social. Cada aluno
tem traços peculiares que o definem como indivíduo, mas também características por meio das quais se reconhece como pertencente a diferentes categorias
sociais, como a nacionalidade, etnia, religião etc. Essas características, entretanto, não estão dadas de modo natural, mas são historicamente construídas.
Nesse sentido, a História cumpre um papel análogo ao da memória social e coletiva. A História, contudo, vai além do mero resgate de informações do passado
de modo a iluminar o presente, desempenhando uma função de instância crítica em face do que e como uma comunidade lembra o seu passado. A História,
assim, põe a descoberto aspectos míticos e/ou ideológicos inerentes a determinadas representações do passado. Como disciplina escolar, portanto, a História
trabalha paralelamente duas dimensões da formação da identidade social, identificando aspectos constituintes dessa mesma identidade e podendo, ao
mesmo tempo, desconstruir interpretações equivocadas, decifrar significados simbólicos e desmascara ideologias e situações de preconceito.
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017), para o Ensino Fundamental – Anos Finais a dimensão espacial e temporal vincula-se à
mobilidade das populações e suas diferentes formas de inserção ou marginalização nas sociedades estudadas. Partindo dessa compreensão, foram pensados
capacidades e conteúdos de diferentes naturezas para os alunos dos anos finais com maior número de variáveis, tais como: contextualização, comparação,
interpretação e proposição de soluções.
Dessa forma, compete a todas as instituições e atores envolvidos, garantirem a aplicabilidade efetiva, nos Anos Iniciais e Finais, das competências gerais, de áreas e específicas, presentes no nosso Currículo de Referência Único do Acreem cada componente curricular. Competências essas que
serão apresentadas no quadro abaixo, tendo em vista que o nosso Currículo tem caráter normativo, e serve como referência para toda e qualquer construção
escolar, precisamos seguir suas orientações e determinações, para que o aluno não seja penalizado. Ignorar esse documento implica em negar oportunidades
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de igualdade de direitos aos sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Portanto, com estes indicativos estabelecidos, espera-se garantir os
direitos de aprendizagens dos alunos, explicitados nos anos a seguir:

6º ANO
• Compreender a história como processo, a partir da experiência humana, e o conhecimento histórico, como resultado do oficio do historiador.
• Identificar, comparar e refletir sobre as diferentes versões da História e sobre as diversas fontes utilizadas na produção do conhecimento
histórico.
• Identificar e comparar as diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos (continuidades
e rupturas), nas diversas sociedades.
• Analisar e compreender as relações entre sociedade, natureza e cultura, a partir da espécie humana, em diferentes contextos históricos.
• Conhecer os motivos e as técnicas pelas quais os seres humanos transformam a natureza, nas diferentes temporalidades.
• Identificar, compreender e registrar formas de manifestações e expressões culturais dos primeiros povos.
• Compreender e refletir sobre as diferentes formas de uso, posse e exploração dos espaços físicos, pelos diversos povos indígenas, a partir
de suas atividades, nas relações de trabalho e de produção.
• Analisar e comparar, criticamente, as formas de uso e posse da terra entre os primeiros povos da América.
• Compreender o processo de organização social, política e produtiva das sociedades, em diferentes tempos e espaços
• Analisar o cotidiano e as manifestações culturais das sociedades antigas e medievais.
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• Conhecer e comparar as organizações e transformações, no mundo do trabalho da Europa Medieval

7º ANO
• Compreender os processos de ocupação e conquista dos espaços americanos, africanos e asiáticos pelas monarquias européias, ocorridas
no contexto das grandes navegações.
• Identificar, interpretar e comparar as formas de ocupação e organização das sociedades americanas, a partir da chegada dos europeus.
• Analisar o cotidiano e o panorama cultural das Reformas, no sentido de perceber de que forma o discurso ético, em torno de pressupostos
religiosos, influenciam nas transformações sociais.
• Discutir e propor alternativas de uso, apropriação e exploração dos espaços, que levem em consideração os valores humanos e a diversidade
sociocultural de cada sociedade
• Analisar o desenvolvimento das atividades econômicas e as relações de trabalho, estabelecidas em diversos espaços, com ênfase nos
espaços rural e urbano.
• Conhecer as diferentes formas de organização social do trabalho, em suas diversas temporalidades.
• Discutir e analisar, criticamente, as conquistas sociais dos trabalhadores e as transformações no mundo do trabalho, como resultado de
lutas, tensões e conflitos entre sujeitos históricos, antagônicos e desiguais.
• Conhecer o processo de conquista dos trabalhadores, as formas de organização social e as transformações ocorridas no mundo do trabalho,
em diferentes períodos históricos.
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• Analisar o impacto da consolidação do capitalismo no mundo do trabalho, e suas implicações sociais.
• Identificar, pesquisar, demonstrar, registrar e refletir o impacto das transformações do capitalismo no cotidiano dos trabalhadores, em
diferentes contextos históricos, evidenciando as implicações sociais.
• Compreender as relações sociais dos diversos grupos humanos, em suas diferentes formas de agrupamento, organização, produção, lutas
e conflitos.

8º ANO
• Conhecer as principais ideias iluministas e sua influência na organização política, econômica e sociocultural das sociedades, em diferentes
realidades históricas.
• Identificar e analisar, criticamente, a influência dos princípios liberais defendidos na Revolução Francesa, no processo de independência
das colônias inglesas e espanholas, na América e no estabelecimento e fortalecimento do sistema capitalista.
• Compreender as influências externas e a natureza dos conflitos que desencadearam o processo de independência das colônias americanas.
• Identificar e analisar os desafios sociais, políticos e econômicos, enfrentados pela sociedade brasileira, na construção de sua identidade
nacional.
• Identificar e analisar lutas sociais, guerras e revoluções, relacionadas à formação de Estados Nacionais, na América Latina.
• Conhecer a formação e as características dos movimentos nacionalistas dos séculos XIX e XX.
• Analisar de que forma as ideologias provocam rupturas nas sociedades, a partir de mudanças de mentalidades, de padrões culturais e de
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consumo.

9º ANO
• Compreender as lutas sociais, em prol da cidadania e da democracia, em diversos momentos históricos.
• Conhecer aspectos da História Acreana, desde a Questão do Acre, no final do século XIX, até a época atual.
• Compreender os instrumentos coletivos e individuais que legitimam e dinamizam as bases de uma sociedade democrática, suas
contradições, avanços e recuos, no processo histórico.
• Pesquisar, identificar e diferenciar formas de organização política, que respeitem ou não os valores humanos e a diversidade sociocultural.
• Conhecer e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, de forma a favorecer uma atuação consciente do indivíduo na
sociedade.
• Identificar e analisar criticamente os vários conflitos e organizações sociais que, historicamente, desrespeitaram os direitos e valores das
sociedades.
• Compreender as transformações ocorridas nas sociedades contemporâneas, após os grandes conflitos mundiais, que possibilitaram a
divisão do mundo em dois blocos.
• Analisar e contextualizar alguns dos principais conflitos da história contemporânea.
• Conhecer as transformações estruturais e contextuais, ocorridas a partir do processo da globalização.
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• Identificar, contextualizar e posicionar-se, criticamente, frente a atitudes de desrespeito e violação dos direitos humanos.

5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ÁREA
COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA ÁREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.
04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica,
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo.
05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer

01. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a
exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os
direitos humanos.
02. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do
mundo contemporâneo.
03. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza
e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que
contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a
participar efetivamente das dinâmicas da vida social.
04. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si
mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos
de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
05. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em
espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo
espaço e em espaços variados.
06. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando
a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 07. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêcom liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
neros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no
07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localizaconfiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
ção, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e codecisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a
nexão.
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
(BNCC, Brasil 2018).
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta.
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE HISTÓRIA
01. Compreenderacontecimentos históricos, reaçõesdepodere processos emecanismosdetransformaçãoemanutençãodasestruturassociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.
02. 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.
03. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos eproposições 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.
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04. 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.
05. 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.
06. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica
07. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados
para os diferentes grupos ou estratos sociais.
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições
para que os alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

• Identificar e relacionar lugares e
tempos vividos na
vida cotidiana (na
família,
escola,
ruas,
parques,
bairro...) com rotinas, medições e
marcadores
de
tempo cronológico
para aprender noções de tempo vivido no presente.

• Identificação e organização
dos aspectos do seu crescimento, por meio do registro
das lembranças particulares,
de lembranças dos membros
de sua família e/ou de sua
comunidade.
• Construção de relações entre
acontecimentos de rotina e
tempo cronológico.

• Identificar e registrar acontecimentos diferentes e cotidianos da sala de

• Relato de vivências cotidianas e as de outras pessoas,
no presente.
• Participação em situações
em que é preciso ouvir e relatar acontecimentos vividos
individual e coletivamente,
distinguindo-os na ordem
temporal.
• Participação na organização
coletiva de relatos no tempo.

• Uso frequente em sala de
aula, de medidas de tempo
cronológico – horas, dias, semanas, meses, anos.

• Propostas de atividades

• As fases da vida e a
ideia de temporalidade(passado,
presente, futuro).

• As fases da vida e a
ideia de temporalidade(passado,
presente, futuro).
• A escola e a diversidade do grupo social
envolvido.
• A escola e a diversidade do grupo social
envolvido.

• A escola e a diversidade do grupo social
envolvido.

• As medidas de tempo
cronológico.
(horas,
dias, semanas, meses
e anos)

Situações de ensino e aprendizagem para
trabalhar com os conteúdos
• Situações cotidianas em que as crianças
tenham que fazer leitura, registro e uso
constante de datas, medidas de tempo
cronológico, sequências temporais e relações entre o tempo cronológico e os acontecimentos do cotidiano, ocorridos nos diferentes espaços na família, escola, ruas,
parques e outros.
• Situações em que as crianças participem
de atividades do cotidiano fazendo uso de
calendários para desenvolverem os conceitos de horas, dias, semanas, meses,
anos.
• Troca de informações a respeito do vivido
no presente, com um ou mais interlocutores, com colegas de classe, colegas da vizinhança, membros da família.
• Rodas de conversa que envolvam temas
cotidianos (e suas relações com medidas
de tempo cronológico) finais de semana,
passeios, brincadeiras, costumes individuais e familiares...
• Apresentação de pequenas exposições sobre o cotidiano, que envolvam debates e
propostas de organização, a partir de critérios de tempo.
• Troca de informações a respeito do vivido
e de temas estudados, com um ou mais interlocutores, com colegas de classe e com
adultos.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções de tempo.
• Confronto dos conhecimentos prévios das crianças e suas hipóteses
iniciais, com o registro de seus conhecimentos e opiniões ao longo do
ano, a respeito da organização do
tempo.
• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções do presente, passado e futuro.

aula e suas sequências temporais, distinguindo
aqueles
pertencentes ao presente, passado e
futuro.

• Perceber permanências e mudanças nas atividades
e hábitos, envolvendo rotinas diárias,
semanais,
mensais e anuais
(na casa, na escola, lazer...)

• Participação em conversa sobre assuntos relacionados às
próprias vivências cotidianas
e às de outras pessoas, no
presente e no passado.
• Participação em situações
em que é preciso ouvir e relatar: acontecimentos vividos
individualmente e coletivamente; temas históricos estudados (distinguindo-os na
ordem temporal).
• Escuta de narrativas históricas, distinguindo presente,
passado e futuro.
• Participação na organização
coletiva de relatos no tempo,
contendo acontecimentos vividos e estudados.
• Apresentação de pequenas
exposições sobre temas estudados em História, com
ajuda do professor.
• Interesse e empenho em organizar informações no
tempo.
• Identificação e apresentação
de pequenas exposições das
diferenças entre os variados
ambientes em que vive (doméstico, escolar e da comunidade), reconhecendo as
especificidades dos hábitos
e das regras que os regem.
• Participação e identificação
das mudanças e permanências, com o passar do tempo,
na vida cotidiana da sala de

• As diferentes formas
de organização da família e da comunidade: os vínculos pessoais e as relações de
amizade.
• As diferentes formas
de organização da família e da comunidade: os vínculos pessoais e as relações de
amizade.
• Tempo
(presente,
futuro)
• Tempo
(presente,
futuro).

cronológico
passado e
cronológico
passado e

• Tempo
cronológico
(presente, passado e
futuro).
• Tempo
cronológico
(presente, passado e
futuro).
• A escola e a diversidade do grupo social
envolvido;(casa, escola, igreja, praça, rua
e etc.)

• A vida em família: diferentes configurações e
vínculos.

• Rodas de conversa que envolvam temas
cotidianos, com debates a respeito das
permanências nas rotinas e mudanças na
vida cotidiana da sala de aula, nas formas
de organização familiar e da cultura local,
assim como em eventos especiais – feriados, visitas a museus e exposições, estudos do meio, passeios, festas e outros
eventos escolares e da comunidade...
• Situações em que as crianças distingam vivências coletivas e individuais, a ficção da
realidade, organizem produções coletivas
(textos, desenhos, tabelas...), organizem
acontecimentos históricos no tempo (colhidos por meio de levantamento de costumes ou tema estudado).
• Apresentação de pequenas exposições a
partir de relatos orais, elaboração de murais, registros fotográficos sobre temas vividos e do cotidiano, envolvendo a identificação das permanências e das mudanças
no tempo.

• Confronto dos conhecimentos prévios das crianças e suas hipóteses
iniciais, com o registro de seus conhecimentos e opiniões, ao longo do
ano, a respeito da organização do
tempo.
• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Situações em que as crianças identifiquem as diferenças entre os variados ambientes de vivência como reconhecer e distinguir o que é casa, escola, igreja, praça,
rua etc.
• Comparar suas características físicas, englobar, perceber e diferenciar tamanhos,
arquitetura, mobiliário, pessoas que frequentam e a relação que tem ou não com
elas etc.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as permanências
e mudanças nos acontecimentos vividos e estudados.
• Confronto dos conhecimentos prévios das crianças e suas hipóteses
iniciais, com o registro de seus conhecimentos e opiniões, ao longo do
ano, a respeito da organização do
tempo.
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aula, nas formas de organização familiar e da cultura local.
• Participação em situações
em que é preciso ouvir e relatar acontecimentos vividos
individualmente e coletivamente, debatendo permanências e mudanças nos
acontecimentos vividos.

• Conhecer e identificar histórias de
diferentes sujeitos
(pessoas, famílias,
grupos...) envolvidos nos diferentes
tipos de acontecimentos cotidianos,
e distinguir os papéis e responsabilidades

• Identificação de aspectos do
seu crescimento, por meio do
registro, relacionados às próprias vivências cotidianas e
às de outras pessoas, no presente e no passado, bem
como a relação entre as suas
histórias e as histórias de
sua família e de sua comunidade.
• Participação de situações em
que seja possível descrever e

• A vida em família: diferentes configurações e
vínculos.

• As diferentes formas
de organização da família e da comunidade: os vínculos pessoais e as relações de
amizade;

• A escola, sua representação
espacial,

• Identificar diferenças e reconhecer especificidades, são fundamentais para desenvolver a capacidade de análise com base
em fatos.
• Situações que o aluno perceba que nem
todas as famílias são iguais à dele, que
aponte no que elas se assemelham e diferenciam e que, por fim, reconheça que, independentemente das diferenças, o vínculo familiar permanece.
• Troca de informações a respeito dos acontecimentos vividos, com um ou mais interlocutores, com colegas de classe e com
adultos, com a organização desses acontecimentos no tempo, e com debate sobre
suas permanências e mudanças.
• Rodas de conversa que envolvam temas
cotidianos, com debates a respeito das
permanências nas rotinas e mudanças
com eventos especiais – feriados, visitas a
museus e exposições, estudos do meio,
passeios, festas e outros eventos escolares e da comunidade...
• Apresentação de pequenas exposições sobre temas vividos e do cotidiano, envolvendo a identificação das permanências e
das mudanças no tempo.
• Situações em que a criança se identifique
como filho, irmão, primo, neto na família;
aluno, colega na escola; criança na comunidade.
• Troca de informações a respeito dos acontecimentos vividos, com um ou mais interlocutores, com colegas de classe e com
adultos, com a preocupação de identificar
aquele que narra os acontecimentos e
aqueles personagens envolvidos nas
ações – indivíduos e grupos;
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• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre aqueles que narram os acontecimentos, realizam as
ações e participam dos eventos, envolvendo seu cotidiano, ou temas históricos estudados...
• Confronto dos conhecimentos prévios das crianças e suas hipóteses
iniciais com o registro de seus conhecimentos e opiniões, ao longo do ano,
a respeito da organização do tempo.

relacionados à família, escola e comunidade.

• Identificar e valorizar diferentes formas de convívios
sociais, compartilhados nas brincadeiras, jogos e festas no presente e
em diferentes tempos, reconhecendo
mudanças e permanências nesses
hábitos culturais, e
registrando suas

distinguir os diferentes papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola
e à comunidade.
• Conhecimento das histórias
que são de sua convivência
(da família, da escola), identificando o papel desempenhado por diferentes sujeitos
em diferentes espaços.

• Participação em conversa sobre as vivências sociais e culturais comuns nos grupos
dos quais pertence, identificando as semelhanças e diferenças dos jogos, brincadeiras e costumes entre seus
membros de convivência.
• Apresentação de pequenas
exposições sobre eventos sociais e culturais, vividos na
escola, reconhecendo o significado das comemorações
e
festas
escolares,

sua história e seu papel na comunidade;
• O papel desempenhado dos diferentes
sujeitos em diferentes
espaços (família e escola);

• A vida em casa, na escola e formas de representação social e
espacial: os jogos e
brincadeiras
como
forma de interação social e espacial.
• Significado das comemorações e festas escolares, familiar ou da
comunidade.

• Situações de ouvir histórias ou relatos envolvendo:
• Biografias e autobiografias;
• Diários;
• História de famílias, de grupos sociais e
culturais...;
• Temas históricos, distinguindo os sujeitos
históricos que atuaram nos acontecimentos.
• Rodas de conversa de temas cotidianos,
distinguindo os acontecimentos envolvendo pessoas individualmente e/ou grupos ou toda uma coletividade.
• Rodas de conversa a partir de temas do cotidiano e temas históricos, do presente ou
do passado, que envolvam também debates a respeito da participação específica
dos sujeitos históricos (individuais e coletivos) no desenrolar dos acontecimentos.
• Organização coletiva de tabelas, distinguindo características e ações de sujeitos
históricos dos temas estudados.
• Análise coletiva de imagens e identificação
de personagens retratados em cenas cotidianas, artísticas e históricas.
• Situações que o aluno reconheça as semelhanças – o que exige maior atenção, pois
aquilo que se assemelha tende a passar
despercebido à observação.
• Situações que o aluno reconheça que
existe uma diferença entre o que se comemora na escola e o que se festeja na família ou na comunidade.
• Participação em eventos sociais e culturais na escola, na família e na comunidade, com conversas a respeito das vivências compartilhadas entre os participantes.
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• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as convivências
coletivas (sociais e culturais), que conhecem a partir de relatos e suas
ideias a respeito de mudanças e permanências com o tempo de algumas
delas.
• Confronto dos conhecimentos prévios das crianças e suas hipóteses
iniciais, com o registro de seus conhecimentos e opiniões, ao longo do
ano, a respeito da organização do
tempo.

relações com grupos,
elementos
culturais e marcadores de tempo.

• Identificar características de diferentes objetos envolvidos em jogos e
brincadeiras, pertencentes à cultura local, às culturas indígenas e
africanas no Brasil, no presente e
em diferentes tempos, reconhecendo
mudanças e permanências
em

diferenciando-as das datas
festivas comemoradas no
âmbito familiar ou da comunidade, com ajuda do professor.
• Interesse e empenho em
identificar no calendário da
comunidade os eventos sociais e culturais e de organizar
essas vivências coletivas por
meio do uso de marcadores
de tempo.

• Participação em conversa sobre objetos usados em jogos
e brincadeiras, pertencentes
à cultura local, e às culturas
indígenas e africanas no Brasil, e pertencentes a diferentes tempos, identificando
suas características materiais, como foram feitos e por
quem, seu uso, e suas mudanças e permanências com
o tempo.
• Participação em situações
coletivas de comparação entre jogos e brincadeiras do
presente e do passado,

• Significado das comemorações e festas escolares, familiar ou da
comunidade.

• Jogos e brincadeiras
das culturas locais, indígenas e africanas no
Brasil em diferentes
tempos e suas características materiais.

• Jogos e brincadeiras
das culturas locais, indígenas e africanas no
Brasil em diferentes

• Promoção de eventos sociais e culturais
como brincadeiras, jogos e festas, com
conversas de valorização e respeito dessas vivências compartilhadas, o que é comum e diferente entre elas.
• Situações de ouvir histórias ou relatos, envolvendo a história de brincadeiras, jogos
e festas, da cultura das crianças e de outras culturas, distinguindo as que pertencem ao presente das do passado, e identificando as relações que essas atividades
estabelecem com grupos sociais.
• Apresentação de pequenas exposições sobre eventos sociais e culturais, vividos na
escola, na família e na comunidade.
• Organização coletiva e registro (em textos,
imagens e linha do tempo) de costumes relacionados às brincadeiras, jogos e festas
de diferentes povos, culturas e épocas,
que foram estudados.
• Organização coletiva de painéis com a
apresentação dos eventos sociais e culturais da escola e da comunidade.
• Identificação e coleta de dados de objetos
usados em jogos e brincadeiras pertencentes à cultura local e às culturas indígenas e africanas no Brasil e pertencentes a
diferentes tempos, identificando suas características materiais, como foram feitos
e por quem, seu uso, e suas mudanças e
permanências com o tempo.
• Preenchimento de tabelas com as características dos objetos observados, comparando-os a diferentes tempos, procurando
sintetizar mudanças e permanências nos
jogos e brincadeiras.
• Situações de ouvir histórias ou relatos, envolvendo a história de brincadeiras e de
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• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre os objetos envolvidos em jogos e brincadeiras quem
os produziu, como foram feitos, com
quais materiais, usados por quem,
pertencentes a qual época, a qual
cultura.
• Confronto dos conhecimentos prévios das crianças e suas hipóteses
iniciais, com o registro de seus conhecimentos e opiniões ao longo do
ano a respeito da organização do
tempo.

seus
elementos
culturais.

identificando suas mudanças e permanências.
• Interesse e empenho em
identificar os objetos, os jogos e as brincadeiras no
tempo e no calendário da comunidade.

tempos e suas características materiais.
• Comparação entre jogos e brincadeiras do
presente e do passado, suas mudanças
e permanências.

jogos, da cultura das crianças e de outras
culturas, distinguindo os objetos a eles relacionados, se pertencem ao presente [ou]
das do passado, e identificando as relações que eles estabelecem com grupos sociais e culturais
• Organização e apresentação de pequenas
exposições com os objetos usados em jogos e brincadeiras, de diferentes tempos e
culturas, com cartões com legendas apresentando-os para os visitantes.
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• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Relacionar lugares,
tempos e documentos pessoais na
vida cotidiana com
rotinas, mudanças
de medições e marcadores de tempo
cronológico, para
aprender noções de
tempo vivido no
presente e no passado.

• Participação em situações em
que é preciso ouvir, relatar, selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como fontes
de memórias e histórias, nos
âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário, distinguindo as autorias, a ficção da
realidade, e os acontecimentos na ordem temporal e a partir dos lugares.
• Construção de relações entre
histórias vividas, rotinas, lugares e tempo cronológico, identificando suas mudanças, bem
como utilizando diferentes
marcadores de tempo como
relógio e calendário.
• Identificação e organização de
relatos das vivências cotidianas próprias e de outras pessoas, referentes ao presente e
ao passado, assim como o uso
de noções relacionadas ao
tempo (antes, durante e depois).
• Construção de relações entre
histórias vividas, rotinas, lugares e tempo cronológico, identificando
e
utilizando

• Situações em que os alunos possam sequenciar fatos cotidianos de forma cronológica, aplicando palavras e expressões temporais (antes, durante e depois), o que permite desenvolver a compreensão da temporalidade linear.
• Troca de informações a respeito do vivido no
presente, com um ou mais interlocutores,
com colegas de classe e com adultos.
• Troca de informações a respeito de narrativas vividas no presente e no passado, distinguindo ficção e realidade, autoria, tempos e
lugares.
• Situações cotidianas em que as crianças tenham que fazer leitura, registro e uso constante de datas, medidas de tempo cronológico, sequências temporais, e relações entre
o tempo cronológico e os acontecimentos vividos, e os que constam de relatos e narrativas históricas.
• Rodas de conversa que envolvam temas cotidianos e históricos (e suas relações com
medidas de tempo cronológico).
• Situações em que as crianças organizem
acontecimentos no tempo cronológico.
• Organização coletiva de narrativas históricas
com propostas de organização dos acontecimentos no tempo e nos lugares.
• Apresentação de pequenas exposições sobre temas históricos, vividos no presente e
no passado, que envolvam debates e

• Propostas de atividades

• O significado de
objetos e documentos pessoais como fontes
de memórias e
histórias.
• Distinção entre
as autorias, a
ficção da realidade, e os acontecimentos na
ordem temporal
• Relação entre
histórias
vividas, rotinas, lugares e tempo
cronológico.
• O tempo como
medida (antes,
durante e depois);

• Os
diferentes
marcadores de
tempo presentes
na
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções de tempo:
• Distinção entre acontecimentos do presente e do passado;
• Relações entre acontecimentos e medidas de tempo cronológico;
• Organização de acontecimentos em sequências temporais.
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as narrativas históricas:
• Distinção entre ficção e realidade;
• Autoria;
• Relações entre a sequência de acontecimentos e o tempo cronológico.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Identificar e registrar acontecimentos e suas sequências temporais, distinguindo aqueles
pertencentes
ao
presente, passado
e futuro.

diferentes marcadores do
tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário.
• Discussão, Identificação, e organização sobre assuntos relacionados ao presente, ao
passado e ao futuro, a partir
dos fatos da vida cotidiana,
usando noções relacionadas
ao tempo (antes, durante e depois).
• Escuta de narrativas históricas, selecionando situações
cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e memória, distinguindo presente, passado e futuro, e a ficção da realidade.
• Organização coletiva de acontecimentos e relatos no
tempo, contendo acontecimentos vividos, estudados e
os projetados para o futuro.
• Apresentação de pequenas exposições sobre temas estudados em História, com ajuda do
professor.

• Interesse e empenho em organizar, na fala, informações no
tempo, ao expor situações e
fatos vividos no cotidiano.

comunidade,
como relógio e
calendário.

propostas de organização a partir de critérios de tempo.

• Tempo Cronológico; passado,
presente e futuro, a partir dos
fatos da vida cotidiana.

• Troca de informações a respeito do vivido e
de temas estudados, com um ou mais interlocutores, com colegas de classe e com adultos.
• Rodas de conversa que envolvam temas cotidianos, que contemplem assuntos históricos e culturais – passeios, estudos do meio,
brincadeiras, costumes individuais e familiares, visita a museus e exposições, lendas,
crônicas, reportagens, textos históricos (encontrados em livros, jornais, filmes...), memórias de pessoas...
• Situações em que as crianças distingam vivências coletivas e individuais, a ficção da
realidade, organizem produções coletivas
(textos, desenhos, tabelas...), organizem
acontecimentos históricos no tempo (colhidos por meio de levantamento de costumes
ou tema estudado).
• Apresentação de pequenas exposições sobre temas estudados em História, envolvendo debates e propostas de organização,
a partir de critérios de tempo.

• Formas de registrar e narrar histórias (marcos
de memória materiais e imateriais).
• A noção do “Eu”
e do “Outro”: registros de experiências pessoais e da comunidade no tempo
e no espaço;
• A noção do “Eu”
e do “Outro”: registros de experiências pessoais e da comunidade no tempo
e no espaço;
• A noção do “Eu”
e do “Outro”: registros de experiências pessoais
e
da
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções de presente, passado e futuro.
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as narrativas históricas a distinção entre ficção e realidade, a autoria, e as relações entre a
sequência de acontecimentos e o
tempo cronológico.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano.
• Observação, registro e avaliação de
como a criança procede nas atividades
propostas na coluna anterior.

• Reconhecer
mudanças e permanências nos hábitos
culturais alimentares, nos objetos e,
comparando aqueles que são por eles
compartilhados e
utilizados
atualmente, com os
identificados nos
hábitos de seus
pais e avós, em outros tempos.

• Discussão sobre permanências e mudanças nos seus hábitos alimentares, de seus familiares e da comunidade, distinguindo os hábitos do presente e os do passado, registradas e compiladas em diferentes fontes.
• Discussão sobre os hábitos alimentares – dos alunos, da
classe e dos seus familiares,
identificando objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência no
âmbito da família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros
são descartados.
• Explicação das próprias opiniões sobre mudanças e permanência nos hábitos alimentares, reconhecendo os espaços
de sociabilidade e identificando os motivos que aproximam e separam as pessoas
em diferentes grupos sociais
ou de parentesco.
• Apresentação de pequenas exposições sobre os hábitos alimentares, selecionando situações cotidianas que remetam
à percepção de mudanças,
permanências, pertencimento
e memória.

comunidade no
tempo e no espaço;
• Os hábitos alimentares das
crianças, seus
familiares e da
comunidade no
presente e passado.
• Os hábitos alimentares das
crianças, seus
familiares e da
comunidade no
presente e passado.

• Mudanças
e
permanências
nos hábitos alimentares.

• Mudanças
e
permanências
nos hábitos alimentares.

• Troca de informações (e registro) a respeito
dos hábitos alimentares individuais e da
classe, no presente, em situações cotidianas
e em ocasiões especiais (festas, feriados...).
• Coleta de informações (e registro) a respeito
dos hábitos alimentares dos familiares em
outros tempos.
• Distinção dos hábitos alimentares que pertencem ao presente e os que pertencem ao
passado, por meio de conversas orais, organização de tabelas e registros escritos com a
ajuda do(a) professor(a).
• Situações em que as crianças confrontem
hábitos alimentares do presente e do passado, com debate sobre suas permanências
e mudanças, com registros de suas reflexões
em textos coletivos.
• Apresentação de pequenas exposições sobre hábitos alimentares, envolvendo a identificação das permanências e das mudanças
desses hábitos culturais no tempo.
• Situações em que o aluno reúna as histórias
de familiares e/ou da comunidade a partir
das informações coletadas em diferentes
fontes, como relatos orais, fotografias, objetos, notas em jornais ou mensagens em redes sociais etc.
• Coletar, selecionar e organizar as informações que ele encontrou para, depois, juntálas em um só lugar.
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as permanências e
mudanças nos acontecimentos vividos
e estudados.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano, a respeito
da organização do tempo.
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Identificar e estabelecer relações entre
diferentes hábitos
alimentares da comunidade e de outras
localidades,
tempos e culturas
(sociedades, indígenas,
quilombolas...), em diferentes ocasiões – cotidianas e festivas,
bem como sua influência na cultura
brasileira.

• Discussão sobre os hábitos alimentares dos alunos da
classe, identificando aqueles
que são individuais e aqueles
que são compartilhados, na vivência cotidiana e em determinadas ocasiões.
• Participação de situações na
escola, que se relacionam a
hábitos alimentares da comunidade e de outras culturas:
festas, comemorações de aniversários, Páscoa, Festa Junina etc.
• Escuta de narrativas históricas
de hábitos alimentares de outras culturas, de outras localidades, e de outros tempos.
• Apresentação de pequenas exposições sobre hábitos alimentares, com ajuda do(a)
professor(a).
• Identificação, no calendário da
comunidade, sobre os eventos
sociais e culturais estudados,
envolvendo hábitos alimentares, e organizar essas vivências coletivas por meio do uso
de marcadores de tempo.
• Contribuição de culturas diferentes para a culinária brasileira.

• Identificar e estabelecer relações nas

• Discussão e identificação das
diferentes formas de trabalho
no processo de produção de

• Hábitos alimentares, individuais e coletivos,
da comunidade,
de outras culturas e de outros
tempos.
• Hábitos alimentares de sua comunidade e de
outras culturas.
(páscoa, festa
junina, comida
regional e etc.)
• As
diferentes
culturas e suas
contribuições
para a culinária
brasileira.
• As
diferentes
culturas e suas
contribuições
para a culinária
brasileira.
• As
diferentes
culturas e suas
contribuições
para a culinária
brasileira.
• As
diferentes
culturas e suas
contribuições
para a culinária
brasileira.
• As
diferentes
formas de trabalho no processo

• Participação em eventos sociais e culturais
na escola, na família e na comunidade, com
conversas a respeito dos hábitos alimentares compartilhados entre os participantes.
• Promoção de eventos sociais e culturais,
como lanches coletivos e festas, com conversas de valorização de vivências compartilhadas nos hábitos alimentares, e identificação
desses eventos no calendário local.
• Situações de ouvir histórias ou relatos, envolvendo hábitos alimentares, relacionados
ao cotidiano dos alunos, e pertencentes a
outras culturas, distinguindo os hábitos do
presente e do passado, identificando os
compartilhados em outros grupos sociais.
• Identificação de diferentes calendários de
festas e eventos, de diferentes culturas, confrontando com o calendário local.
• Apresentação de pequenas exposições sobre eventos sociais e culturais, vivenciados
na escola, na família e na comunidade, destacando os hábitos alimentares das ocasiões.
• Organização coletiva e registro (em textos,
imagens e linha do tempo) de costumes relacionados aos hábitos alimentares de diferentes povos, culturas e épocas, que foram
estudados.
• Organização coletiva de painéis com a apresentação dos eventos sociais e culturais da
escola e da comunidade, destacando os hábitos alimentares compartilhados.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as convivências coletivas (sociais e culturais), envolvendo
hábitos alimentares que conheçam, a
partir de vivências e relatos.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Participação em eventos sociais e culturais,
na escola, na família e na comunidade, com

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as convivências
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diferentes formas
de trabalho realizados na produção,
distribuição e modos de preparo de
alimentos existentes na comunidade
em que vive, bem
como a importância
dos sujeitos históricos envolvidos nesses trabalhos, em
diferentes épocas e
sociedades.

•

•

•

•

alimentos existentes na comunidade em que vive, estabelecendo relações entre produção, distribuição e modos de
preparar e de servir alimentos,
presentes em seu cotidiano,
assim como os sujeitos históricos envolvidos, seus significados, suas especificidades e
importância nesses trabalhos.
Escuta de narrativas históricas
de hábitos alimentares de outras culturas, de outras localidades, e de outros tempos,
identificando e descrevendo
as práticas e papéis sociais
que as pessoas exercem em
diferentes comunidades.
Identificação dos impactos no
ambiente, causados pelas diferentes formas de trabalho
no processo de produção de
alimentos, existentes na comunidade em que vive.
Identificação de trabalhos e
trabalhadores envolvidos nos
hábitos alimentares compartilhados pela turma, pela comunidade e por outras culturas
(de locais e tempos diferentes).
Apresentação de pequenas exposições, com ajuda do professor, sobre hábitos alimentares, os trabalhadores e os
trabalhos neles envolvidos.

de
produção,
distribuição e
preparação dos
alimentos existentes na comunidade em que
vive.

•

•
• Hábitos alimentares de outras
culturas, localidades e tempos.

•
•

• Impactos no ambiente causados
no processo de
produção de alimentos.
• Trabalhos e trabalhadores envolvidos nos hábitos alimentares da sua comunidade e de
outras culturas.
• Trabalhos e trabalhadores envolvidos nos hábitos alimentares da sua comunidade e de
outras culturas.

•

•

conversas a respeito dos hábitos alimentares compartilhados entre os participantes.
Promoção de eventos sociais e culturais
como lanches coletivos e festas, com conversas de valorização de vivências compartilhadas nos hábitos alimentares e identificação
desses eventos no calendário local.
Situações de ouvir histórias ou relatos, envolvendo hábitos alimentares, relacionados
ao cotidiano dos alunos, e pertencentes a
outras culturas, distinguindo os hábitos do
presente, do passado, e identificando os
compartilhados em outros grupos sociais.
Identificação de diferentes calendários de
festas e eventos, de diferentes culturas, confrontando com o calendário local.
Apresentação de pequenas exposições sobre eventos sociais e culturais, vividos na escola, na família e na comunidade, destacando os hábitos alimentares das ocasiões.
Organização coletiva e registro (em textos,
imagens e linha do tempo) de costumes relacionados aos hábitos alimentares de diferentes povos, culturas e épocas, que foram
estudados.
Organização coletiva de painéis com a apresentação dos eventos sociais e culturais da
escola e da comunidade, destacando os hábitos alimentares compartilhados.
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coletivas (sociais e culturais), envolvendo hábitos alimentares que conheçam, a partir de vivências e relatos.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Relacionar lugares
e tempos vividos
com rotinas, medições e marcadores
de tempo cronológico e histórico (datas, décadas e séculos), no esforço
de apreensão do
tempo.

• Relatos, fazendo referência a
contextos históricos diversos,
selecionando, por meio da
consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrando
acontecimentos ocorridos ao
longo do tempo na cidade ou
região em que vive, referentes
ao presente e ao passado.
• Identificação dos marcos históricos do lugar em que vive e
compreensão dos seus significados, bem como a história de
vida dos sujeitos históricos envolvidos nesses acontecimentos, principalmente referentes
à História Acreana como seringueiros, ribeirinhos, agricultores, coletores, mulheres e demais participantes desse processo.
• Organização de informações
sobre acontecimentos por datas (anos, décadas e séculos)
na ordem cronológica.

• Propostas de atividades

• O “Eu”, o “Outro”
e os diferentes
grupos sociais e
étnicos
que
compõem a cidade e a zona
rural; os municípios: os desafios
sociais, culturais
e ambientais do
lugar onde vive.
• A produção dos
marcos da memória: formação
cultural da população.

• Sujeitos históricos envolvidos
nos
acontecimentos
regionais. (seringueiros, ribeirinhos,
mulheres e etc.).

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Troca de informações a respeito de acontecimentos vivenciados e acontecimentos históricos do passado.
• Identificação de relações entre acontecimentos vivenciados por indivíduos e acontecimentos históricos da localidade, do Brasil
e do mundo.
• Situações de ouvir e ler histórias do passado, distinguindo as datas dos acontecimentos, o que é ficção e o que é realidade,
as autorias e os lugares.
• Situações cotidianas em que as crianças tenham que fazer leitura, registro e uso constante de datas, medidas de tempo cronológico, sequências temporais, e relações entre
o tempo cronológico, os acontecimentos vividos e as narrativas históricas.
• Rodas de conversa que envolvam temas cotidianos e históricos (e suas relações com
medidas de tempo cronológico).
• Situações em que as crianças organizem
acontecimentos no tempo, distinguindo-os
por datas, décadas e séculos.
• Organização coletiva de narrativas históricas
com propostas de organização dos acontecimentos no tempo e nos lugares.
• Apresentação de pequenas exposições sobre temas históricos, do presente e passado,
que envolvam debates e propostas de
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções de tempo:
• Distinção entre acontecimentos do
presente e do passado;
• Relações entre acontecimentos e medidas de tempo cronológico, como datas, décadas e séculos;
• Organização de acontecimentos em
sequências temporais.
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as narrativas históricas:
• Distinção entre ficção e realidade;
• Autoria;
• Lugar;
• Relações entre a sequência de acontecimentos e o tempo cronológico.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades
propostas na coluna anterior.

• Interesse e empenho em relatar, ouvir e organizar relações
entre acontecimentos no
tempo.
• Identificar e registrar acontecimentos e suas sequências temporais, distinguindo aqueles
pertencentes
ao
presente, passado
e futuro, diferenciando acontecimentos de curta, média
e longa duração.

• Discussão, leitura de textos e
análise de imagens e filmes
sobre assuntos relacionados
ao presente, ao passado e ao
futuro, distinguindo se é ficção
ou realidade e o que pertence
a cada tempo.
• Escuta de narrativas históricas, distinguindo presente,
passado e futuro, identificando a extensão de tempo
dos acontecimentos.
• Representação da extensão
de acontecimentos em linhas
do tempo, identificando aqueles que são de curta, média e
longa duração.
• Apresentação de pequenas exposições sobre temas estudados em História, com representações dos acontecimentos e suas extensões em linha
do tempo, com ajuda do professor.
• Interesse e empenho em identificar acontecimentos do presente, passado e futuro, representar suas extensões de
tempo e organizar informações em linhas temporais.

• Tempo cronológico: os acontecimentos na ordem
cronológica.
• Tempo Cronológico: presente,
passado e futuro,
distinguindo a ficção
da realidade.
• Tempo Cronológico: presente,
passado e futuro,
distinguindo a ficção
da realidade.
• Extensão
dos
acontecimentos
diferenciando os
de curta, média
e longa duração
e presente, passado e futuro.
• Extensão
dos
acontecimentos
diferenciando os
de curta, média
e longa duração
e presente, passado e futuro.
• Extensão
dos
acontecimentos
diferenciando os
de curta, média
e longa duração
e presente, passado e futuro.

organização a partir de critérios de tempo,
incluindo datas, décadas e séculos.

• Situações de conversas, leituras e análises
de textos, imagens e filmes sobre assuntos
relacionados ao presente, ao passado e ao
futuro, distinguindo a ficção da realidade e o
que pertence a cada tempo, debatendo também o tempo vivenciado pelos alunos e sua
relação com os demais tempos estudados.
• Rodas de conversas que envolvam a leitura
e a análise de narrativas históricas ou de
produções que possibilitem estudos do passado (textos, imagens, filmes, músicas...),
distinguindo e representando em linha do
tempo os acontecimentos citados.
• Organização coletiva de linhas do tempo
com a representação de acontecimentos
identificados em narrativas históricas, ou
em produções que possibilitem estudos do
passado, com a avaliação de suas extensões
de tempo e o registro, se são de curta, média
ou longa duração.
• Produções coletivas e individuais, com apresentação de pequenas exposições sobre as
narrativas históricas estudadas e outras produções referentes ao passado, com representações dos seus acontecimentos e suas
extensões de tempo em linhas temporais,
identificando quais são aqueles de curta,
média e longa duração.
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções de tempo
presente, passado e futuro.
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as narrativas históricas:
• A distinção dos acontecimentos no
tempo;
• As extensões de tempo dos acontecimentos de curta, média e longa duração.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano.
• Observação e registro de como a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Coletar e Identificar
informações sobre
modos de vida na
cidade e no campo,
no presente, comparando-os com os
do passado como,
por exemplo, formas de acesso, hábitos e uso da água
na vida familiar, na
escola e na comunidade onde vive,
identificando mudanças e permanências, com o passar do tempo.

• Discussão sobre os hábitos de
acesso e uso da água pelos
alunos, seus pais e avós, identificando e descrevendo as semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de
sua cidade ou região e grupos
sociais que as formam.
• Discussão sobre permanências e mudanças no uso e
acesso à água, presentes nos
seus costumes e hábitos e de
seus familiares, em sua localidade, distinguindo aqueles vividos no presente e os do passado.
• Identificação nos modos de
vida na cidade e no campo no
presente, comparando-os com
os do passado.
• Explicação das próprias opiniões sobre mudanças e permanência nos hábitos e costumes, relacionados ao acesso e
uso da água.
• Apresentação de pequenas exposições sobre os hábitos e
costumes, relacionados ao
acesso e uso da água, envolvendo a identificação das permanências e das mudanças
no tempo, com ajuda do professor.

• Acesso e uso da
água,
identificando as semelhanças e diferenças entre comunidades de
sua cidade ou
região e grupos
sociais;
• Mudanças e permanências nos
hábitos e costumes, em relação
ao uso da água;

• A produção dos
marcos da memória: a cidade
e o campo, aproximações e diferenças;
• A produção dos
marcos da memória: a cidade
e o campo, aproximações e diferenças;
• A produção dos
marcos da memória: a cidade
e o campo, aproximações e diferenças;

• Troca de informações (e registro) a respeito
dos hábitos e costumes dos alunos e de
seus familiares, de acesso e uso da água no
presente.
• Coleta de informações (e registro) a respeito
dos hábitos e costumes de acesso e uso da
água pelos familiares em diferentes épocas
(bicas, rios, chafarizes, poço, cacimba,
açude, água encanada...).
• Situações de leitura, debate e registro de informações a respeito dos hábitos e costumes de acesso e uso da água pelos familiares, em diferentes épocas (bicas, rios, chafarizes, poço, cacimba, açude, água encanada...).
• Situações de distinção dos hábitos e dos
costumes de acesso e uso da água, dos familiares e da localidade, que pertencem ao
presente e ao passado, identificados por
meio de conversas orais, leitura de textos,
imagens, músicas e filmes.
• Organização de textos, desenhos e tabelas,
com a ajuda do professor, com distinções de
costumes de acesso e uso da água, em diferentes tempos na localidade.
• Situações em que as crianças confrontem
hábitos e costumes de acesso e uso da água
do presente e do passado, na localidade,
com debates sobre suas permanências e
mudanças e com registros de suas reflexões
em textos coletivos.
• Apresentação de pequenas exposições sobre os hábitos e costumes de acesso e uso
da água, envolvendo a identificação das permanências e das mudanças desses hábitos
culturais no tempo.
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as permanências e
mudanças nos acontecimentos vividos
e estudados.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano a respeito
da organização do tempo.
• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades
propostas na coluna anterior.

• Reconhecer
mudanças e permanências na relação
da população com
a água, comparando as práticas
que são identificadas hoje em dia,
com os hábitos de
seus pais e avós e
nos diferentes grupos sociais e culturais, com especial
destaque para as
culturas africanas,
indígenas e de migrantes.

• Identificação e comparação de
narrativas históricas de hábitos de acesso e uso da água
de outras culturas, com especial destaque para as africanas, indígenas e de migrantes.
• Participação na organização
coletiva de informações sobre
acessos e usos da água compartilhados pelos alunos, por
sua localidade e por outras
culturas como as indígenas,
africanas e migrantes de locais e tempos diferentes.
• Apresentação de pequenas exposições sobre acessos e usos
da água em diferentes tempos, com ajuda do(a) professor(a).
• Interesse e empenho em identificar hábitos e costumes de
acessos e usos da água de
sua e de outras localidades,
em diferentes tempos.

• Identificar indícios
da história do passado nas atividades
culturais da localidade e nos patrimônios históricos de
sua cidade ou

• Participação em conversas sobre a presença de elementos
do passado nas atividades culturais, nos objetos e nos espaços da localidade, identificando nos patrimônios históricos de sua cidade ou região as
razões culturais, sociais e

• Acesso e uso da
água de outras
culturas, africanas, indígenas e
migrantes, em
diferentes tempos e lugares;
• O uso da água
compartilhado
pelos alunos, na
sua localidade e
de outras culturas.
• O uso da água
compartilhado
pelos alunos, na
sua localidade e
de outras culturas.
• Hábitos e costumes de acessos
e usos da água
da sua e de outras localidades,
em diferentes
tempos
• A produção dos
marcos da memória: os lugares de memória
(ruas,
praças,
escolas, monumentos, museus
etc.

• Conversas a respeito dos hábitos de acesso
e uso da água pelos alunos, pais e avós, que
são e foram compartilhados com a localidade.
• Situações de ouvir narrativas históricas e leitura de textos que fazem referência ao passado, envolvendo os hábitos de acesso e uso
da água de sua localidade, em diferentes
tempos.
• Organização de textos e tabelas, distinguindo semelhanças e diferenças entre os
usos e os costumes de acesso e uso da água
na localidade, em diferentes tempos.
• Situações de ouvir narrativas históricas, envolvendo hábitos e costumes de acesso e
uso da água, pertencentes a outras culturas
e localidades, distinguindo os do presente e
os do passado, bem como suas semelhanças e diferenças.
• Situações de ouvir e recontar histórias, lendas e mitos, envolvendo a relação que diferentes povos estabelecem com a água, considerando cuidados, valorização, festas e relações com o sagrado.
• Organização de exposição coletiva, com registro (em textos, imagens e linha do tempo)
de histórias, lendas e mitos relacionados
aos costumes, envolvendo a água e pertencentes a diferentes povos, culturas e épocas.
• Participação em conversas, debates e registro a respeito da presença de elementos do
passado nas atividades culturais, nos objetos e nos espaços da localidade onde as crianças moram.
• Escolha de um elemento do passado, que
ainda faz parte das vivências da localidade
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as convivências coletivas (sociais e culturais), envolvendo
hábitos e costumes de acesso e uso da
água.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades
propostas na coluna anterior.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças a respeito da presença de
elementos do passado nas atividades
culturais, nos objetos e nos espaços da
localidade, onde as crianças moram.

região e discutir as
razões culturais, sociais e políticas,
para que assim sejam considerados.

políticas, para que assim sejam considerados
• Identificação dos grupos populacionais que formam o município e a região ( os centros urbanos e rurais), as relações
estabelecidas entre eles e os
eventos que marcam a formação da cidade como fenômenos migratórios (êxodo rural),
(vida rural/vida urbana), desmatamentos e estabelecimentos de grandes empresas.
• Participação na escolha e estudo de um elemento do passado que ainda faz parte das
vivências da localidade dos
alunos, pesquisando e selecionando, por meio da consulta
de fontes de diferentes naturezas.
• Organização coletiva de textos, tabelas e imagens que registrem e identifiquem as memórias históricas da cidade
(nomes de ruas, monumentos,
edifícios etc.), discutindo os
critérios que explicam a escolha desses nomes, assim
como identificando e mapeando os espaços públicos e
suas funções.
• Participação em visitas a espaços de memória da localidade, conhecendo sua história, observando suas características e debatendo sua preservação.

• Grupos populacionais que formam o município (a cidade e a
região/campo);
• Fenômenos migratórios (vida
rural e urbana).

• Elementos
do
passado que fazem parte do
presente.

•

•

•

•

• Elementos
do
passado que fazem parte do
presente.

•

dos alunos no presente para ser estudado –
identificação de suas características -, pesquisa a respeito de sua história, levantamento de dados sobre o processo de sua
preservação até o presente, o uso que dele
é feito, etc.
Organização de registros do estudo realizado a respeito da história do elemento e do
passado da localidade, escolhida para estudo textos, tabelas e imagens.
Situações de escuta de narrativas históricas
a respeito de objetos e espaços de memória
da localidade (museus, exposições, prédios,
praças...).
Visitas a espaços de memória da localidade,
conhecendo sua história, observando suas
características e debatendo sua preservação.
Debate a respeito da preservação de objetos, construções e espaços de memória da
história da localidade.
Organização, com a ajuda do professor, de
materiais e exposições sobre os objetos,
construções e espaços de memória da localidade, debatendo também propostas de
preservação.

• Elementos
do
passado que fazem parte do
presente.
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• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades
propostas na coluna anterior.

• Estabelecer
relações de conhecimento entre os diversos povos com a
arte e a cultura.

• Identificar e estabelecer relações entre
manifestações

• Interesse em conhecer e preservar objetos, construções e
espaços de memória da história da localidade.
• Discussão sobre produções
culturais e artísticas, a partir
do repertório dos alunos.

• Apreciação de produções artísticas (literatura, pintura,
música, desenhos...) da localidade, de diferentes tempos e
culturas, que representam e
expressam convívios e valores
das sociedades
• Pesquisa e registro, com
ajuda, dos contextos históricos das produções artísticas
estudadas, com identificação
dos autores, estilos e épocas.
• Apresentação de pequenas exposições sobre as produções
artísticas e seus contextos históricos, referentes ao convivo
dos povos com sua arte e cultura.
• Interesse e empenho em identificar as produções artísticas
e seus contextos históricos, referentes ao convívio dos povos, relacionando sua arte e
cultura.
• Participação em conversa sobre as festas da localidade
onde moram e as festas presentes na cultura brasileira.

• Elementos
do
passado que fazem parte do
presente.
• Produções culturais e artísticas,
da localidade,
de
diferentes
tempos e culturas.
• Produções culturais e artísticas,
da localidade,
de
diferentes
tempos e culturas.
• Produções culturais e seus contextos
históricos, autores e
épocas.
• Produções culturais e seus contextos
históricos, autores e
épocas.

• Situações coletivas de conversas sobre produções culturais e artísticas, envolvendo o
convívio dos alunos com a arte e a cultura,
em diferentes tempos, a partir do repertório
dos alunos.
• Apreciação e análise de produções artísticas
(literatura, pintura, música, desenhos...) da
localidade, de diferentes tempos e culturas,
que representam e expressam convívios e
valores das sociedades, em relação à arte e
à cultura.
• Pesquisas e registros coletivos, com a ajuda
do professor, dos contextos históricos referentes às produções artísticas estudadas,
com identificação dos autores, estilos e épocas.
• Organização, com ajuda do professor, de pequenas exposições sobre as produções artísticas e seus contextos históricos, referentes
ao convívio dos povos com a arte e a cultura
em diferentes tempos.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as produções artísticas, relacionadas ao convívio das sociedades com a arte e a cultura.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades
propostas na coluna anterior.

• Troca de informações (e registro) a respeito
das festas da localidade e presentes na cultura brasileira.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as festas compartilhadas na localidade, pertencentes à

• Produções culturais e seus contextos
históricos, autores e
épocas.
• Festas da localidade onde moram e outras
presentes
na
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culturais na sociedade
brasileira
(festa junina, folclore, festa da primavera ou da árvore, Natal...) e culturas como – indígenas, africanas,
migrantes e outras.

• Identificação e elaboração coletiva de um calendário com
eventos significativos do local
em que vive, destacando e
comparando aspectos relacionados a condições sociais e à
presença de diferentes grupos
sociais e culturais, com especial destaque para as culturas
africanas, indígenas e de migrantes.
• Escuta de narrativas a respeito das histórias relacionadas às festas da localidade e
da cultura brasileira, no presente e no passado.
• Organização coletiva de tabelas com características de algumas festas estudadas.

• Elaboração coletiva de calendário de festas de uma ou
mais culturas indígenas.

• Discussão sobre as permanências e as mudanças nas
festas estudadas.

• Organização coletiva de pequenas
exposições
e

cultura
brasileira.
• Aspectos relacionados as condições sociais das
culturas africanas, indígenas e
de migrantes.

• Aspectos relacionados as condições sociais das
culturas africanas, indígenas e
de migrantes.
• Aspectos relacionados as condições sociais das
culturas africanas, indígenas e
de migrantes.
• Aspectos relacionados às condições sociais das
culturas africanas, indígenas e
de migrantes.
• Aspectos relacionados às condições sociais das
culturas africanas, indígenas e
de migrantes.
• Aspectos relacionados
às

• Organização de calendários de festas da localidade e da cultura brasileira.
• Situações de escuta de narrativas a respeito
das histórias relacionadas às festas da localidade, da cultura brasileira, das culturas indígenas e quilombolas, no presente e no
passado.
• Organização de calendários de festas de
uma ou mais culturas indígenas e quilombolas.
• Organização coletiva de tabelas com características de algumas festas estudadas, com
debates a respeito de suas particularidades.
• Debates coletivos sobre as permanências e
mudanças nas festas estudadas.
• Organização de festas, com a ajuda do(a)
professor(a), seguindo as características de
algumas daquelas que foram estudadas.
• Organização coletiva de pequenas exposições, com a ajuda do(a) professor(a), envolvendo a história das festas da localidade, da
sociedade brasileira, das culturas indígenas
e quilombolas.
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cultura brasileira, às culturas indígenas e dos quilombolas.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades
propostas na coluna anterior.

manifestações festivas, com a
ajuda do(a) professor(a), envolvendo a história das festas
da localidade, da sociedade
brasileira, e das culturas indígenas.
• Interesse e empenho em estudar a história das festas e
suas diferentes manifestações culturais.

condições sociais das culturas
africanas, indígenas e de migrantes.
• Mudanças e permanências das
festas da localidade e outras
presentes
na
cultura
brasileira.
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9. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 4º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Reconhecer a história como resultado
da ação do ser humano no tempo e
no espaço, identificando as mudanças e permanências nas relações
de trabalho, nas
ferramentas, nos
materiais e nos
equipamentos utilizados na produção
de diferentes objetos, presentes no
cotidiano e relacionados à história local.

• Reconhecimento da história
como resultado da ação do
ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo.

• A ação do ser humano no tempo e
no espaço, com
bases nas mudanças e permanências.

• Troca de informações (e registro) a respeito
das relações de trabalho, conhecidas pelos
alunos em suas vivências e de seus familiares e identificadas em materiais de estudos
históricos locais (referentes ao presente e
ao passado).

• Discussão sobre as relações
de trabalho e os trabalhadores da sua localidade, em
seus contextos históricos.

• As relações de
trabalho e os trabalhadores
de
sua localidade.

• Discussão sobre as ferramentas de trabalho, os materiais e
os equipamentos utilizados
na produção de diferentes objetos, presentes no cotidiano
e relacionados à história local,
no presente e no passado.

• As ferramentas
de trabalho, materiais e equipamentos utilizados
na produção dos
objetos.

• Troca de informações (e registro) a respeito
das ferramentas, dos materiais e dos equipamentos utilizados na produção de diferentes objetos do presente e do passado, na
história local.

• Discussão sobre permanências e mudanças nas relações
de trabalho, nas ferramentas,
nos materiais e nos equipamentos utilizados na produção de diferentes objetos do
presente e do passado, na localidade.

• As mudanças e
permanências
nas relações de
trabalho,
ferramentas e equipamentos.

• Explicação das próprias opiniões sobre mudanças e permanências nos hábitos e costumes relativos às relações de

• As mudanças e
permanências
nas relações de
trabalho,

• Propostas de atividades

• Leitura, estudo, debate e registro de informações a respeito das relações de trabalho
em diferentes momentos da história local
(trabalho escravo, trabalho livre e trabalho
de artesãos, trabalho livre em fábricas, comércio, prestadores de serviços, trabalho
doméstico, trabalho das mulheres, trabalho
rural em pequenas propriedades, posseiros,
arrendatários...).
• Leitura, estudo, debate e registro de informações a respeito das ferramentas, dos
materiais e dos equipamentos utilizados por
diferentes trabalhadores em distintos momentos da história local.
• Distinção das relações de trabalho, em diferentes momentos da história local, identificadas por meio de leitura de textos, objetos,
imagens, músicas e filmes.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre os temas estudados.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de
como as crianças procedem nas atividades propostas na coluna anterior.

• Identificar diferentes relações de trabalho entre os moradores do local, no
presente e em outras épocas, distinguindo o trabalho
escravo do trabalho
livre, e relacionando a história local com a história
do Brasil.

trabalho, nas ferramentas,
nos materiais e nos equipamentos utilizados na produção de diferentes objetos do
presente e do passado, da localidade.

ferramentas
e
equipamentos.

• Apresentação de pequenas
exposições sobre as relações
de trabalho, as ferramentas,
os materiais e os equipamentos utilizados na produção de
diferentes objetos do presente e do passado, envolvendo a identificação das permanências e das mudanças
no tempo na localidade, com
ajuda do(a) professor(a).

• As mudanças e
permanências
nas relações de
trabalho,
ferramentas e equipamentos.

• Discussão sobre as relações
de trabalho e os trabalhadores da sua localidade, no presente e em outras épocas, distinguindo o trabalho escravo
do trabalho livre.

• As relações de
trabalho no presente e em outras
épocas,
distinguindo o trabalho
escravo do livre.

• Estudos da distinção entre
trabalho escravo e formas de
trabalho livre na história do
Brasil.

• Distinção entre
trabalho escravo
e formas de trabalho livre na história do Brasil.

• Estudo das relações de trabalho e trabalhadores na história do Brasil (o trabalho escravo, indígena e africano, o
trabalho livre na sua diversidade, em diferentes contextos
e tempos históricos...).

• Relações de trabalho e trabalhadores na história
do Brasil (escravo, indígena e
africano, entre outros).

• Conversas a respeito das relações de trabalho e os trabalhadores da sua localidade, no
presente e em outras épocas, distinguindo
o trabalho escravo do trabalho livre.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre os temas estudados.

• Situações de ouvir narrativas históricas e
leitura de textos, análise de imagens e de
filmes, que fazem referência ao passado,
envolvendo as relações de trabalho e os trabalhadores da sua localidade e da história
do Brasil.

• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.

• Organização de textos e tabelas, distinguindo semelhanças e diferenças entre as
relações de trabalho e os trabalhadores na
história do Brasil.
• Situações de ouvir e recontar histórias, lendas e mitos, envolvendo relações de trabalho e os trabalhadores na história local e do
Brasil, considerando o cuidado para não
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• Observação, registro e análise de
como as crianças procedem nas atividades propostas na coluna anterior

• Relacionar atividades locais e acontecimentos históricos
com a preservação
da memória de indivíduos, grupos e
classes, compreendendo na sociedade em que vive, a
existência ou não
de mudanças associadas à migração,
ocorridas a partir
dos fluxos populacionais que contribuíram para a formação da sociedade
brasileira e local.

• Apresentação de pequenas
exposições sobre as relações
de trabalho e os trabalhadores na história do Brasil, com
ajuda do(a) professor(a).

• Relações de trabalho e trabalhadores na história
do Brasil (escravo, indígena e
africano, entre outros).

• Interesse e empenho em identificar as diferentes relações
de trabalho e trabalhadores,
na história local e na história
do Brasil.

• Relações de trabalho e trabalhadores na história
do Brasil (escravo, indígena e
africano, entre outros).

• Identificação das motivações
dos processos migratórios em
diferentes tempos e espaços
e avaliação do papel desempenhado pela migração nas
regiões de destino.

• Os processos migratórios para a
formação do Brasil em diferentes
tempos e espaços.

• Pesquisa e análise sobre a relação entre os acontecimentos históricos e a memória do
trabalho dos imigrantes e trabalhadores da localidade e da
história do Brasil e local.

• A memória do trabalho dos imigrantes e trabalhadores da localidade e da história
do Brasil.

• Análise, com ajuda do(a) professor(a), sobre a preservação
da memória de indivíduos,
grupos e classes, em diferentes momentos da história brasileira e local, relacionadas às
condições de trabalho e aos
fluxos populacionais, migração (interna e externa).

• Fluxos populacionais,
migração
(interna e externa).

hierarquizar grupos ou classes, ou incentivar preconceitos.
• Organização de exposição coletiva, com registro (em textos, imagens e linha do tempo)
de histórias envolvendo as relações de trabalho e os trabalhadores da localidade e da
história do Brasil, em diferentes tempos,
distinguindo formas de trabalho escravo e
trabalho livre

• Pesquisa e conversa coletiva a respeito da
relação entre acontecimentos históricos e a
memória do trabalho e dos trabalhadores,
da localidade e da história do Brasil.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre os temas estudados.

• Troca de informações (e registro) a respeito
da preservação da memória de indivíduos,
grupos e classes, em diferentes momentos
da história brasileira e local, relacionadas às
condições de trabalho.

• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.

• Organização de calendários de festas da localidade e da cultura brasileira, relacionadas à preservação da memória de grupos e
classes em relação ao trabalho.
• Situações de escuta de narrativas a respeito
das histórias referentes às festas da localidade, da cultura brasileira, relacionadas à
preservação da memória de grupos e classes, na sua relação com o trabalho.
• Debates coletivos sobre as permanências e
mudanças nas festas estudadas.
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• Observação, registro e análise de
como as crianças procedem nas atividades propostas na coluna anterior.

• Identificar as transformações ocorridas na cidade e no
campo, ao longo do
tempo, a partir da
paisagem e dos diferentes espaços
de memórias, discutindo suas interferências nos modos de vida de seus
habitantes.

• Organização de festas, com a ajuda do(a)
professor(a), seguindo as características de
algumas daquelas que foram estudadas.

• Escuta de narrativas a respeito das histórias referentes
às festas da localidade e da
cultura brasileira, relacionadas à preservação da memória de grupos e classes, na
sua relação com o trabalho.

• Fluxos populacionais,
migração
(interna e externa).

• Organização coletiva de pequenas exposições e manifestações festivas, com a ajuda
do(a) professor(a), envolvendo a história das festas estudadas.

• Fluxos populacionais,
migração
(interna e externa).

• Interesse e empenho em estudar a história das festas e
suas diferentes manifestações culturais

• Fluxos populacionais,
migração
(interna e externa).

• Reconhecimento da presença
de elementos do passado nas
atividades culturais, nos objetos e nos espaços da localidade onde as crianças moram, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo.

• Elementos
do
passado nas atividades culturais,
objetos e espaços
onde moram, nas
mudanças e permanências
ao
longo do tempo.

• Participação em conversas e debates (e registro) a respeito da presença de elementos
do passado nas atividades culturais, nos objetos e nos espaços da localidade onde as
crianças residem, situando-as no tempo e
espaço; distinguindo também aqueles que
fazem referência à história da região e do
Brasil.

• Seleção de temas de estudo
relacionados a elementos do
passado (local e da história do
Brasil) que ainda fazem parte
das vivências da localidade
dos alunos, no presente.

• Elementos
do
passado (do Acre
e da história do
Brasil) que fazem
parte das vivências da sua localidade.

• Organização de textos, tabelas e imagens, registrando e
identificando a história dos

• O passado e o
presente: a noção
de permanência e

• Escolha de um elemento do passado, que
ainda faz parte das vivências da localidade
dos alunos, no presente (e que possa remeter à história do Brasil ou do Acre), para ser
estudado, identificação de suas características, pesquisa a respeito de sua história, levantamento de dados sobre o processo de
sua preservação até o presente, o uso que
dele é feito, etc.

• Organização coletiva de pequenas exposições, com a ajuda do(a) professor(a), envolvendo a história das festas estudadas.
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças a respeito da presença
de elementos do passado nas atividades culturais, nos objetos e nos espaços da localidade onde as crianças
moram e no Brasil.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de
como as crianças procedem nas atividades propostas na coluna anterior.

• Confrontar informações colhidas em
diferentes tipos de
registros, referentes aos mesmos
acontecimentos
históricos.

elementos do passado e suas
interferências no modo de
vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida
o presente.

as lentas transformações sociais e
culturais.

• Escuta de narrativas históricas a respeito de objetos e espaços de memória da localidade (prédios, praças...), identificando os elementos da história local e do Brasil.

• Objetos e espaços
de memória da localidade (prédios,
praças....), identificando os elementos da história do local e do
Brasil.

• Participação em visitas a espaços de memória da localidade, conhecendo sua história, observando suas características e debatendo sua preservação.

• Objetos e espaços
de memória da localidade (prédios,
praças....), identificando os elementos da história local e do Brasil.

• Interesse em conhecer e preservar objetos, construções e
espaços de memória da história da localidade e do Brasil

• Objetos e espaços
de memória da localidade (prédios,
praças....), identificando os elementos da história local e do Brasil.

• Discussão sobre diferentes interpretações possíveis para
os mesmos acontecimentos
históricos, distinguindo autores, compromissos sociais e
contextos históricos.

• As diferentes interpretações dos
mesmos acontecimentos históricos, distinguindo
autores e contextos históricos.

• Organização de registros do estudo realizado, a respeito da história do elemento do
passado da localidade, escolhido para estudo textos, tabelas e imagens.
• Situações de escuta de narrativas históricas
a respeito de objetos e espaços de memória
da localidade e da história do Brasil e do
Acre (prédios, praças...).
• Visitas a espaços de memória da localidade
(e que possam estar relacionados à história
do Brasil e do Acre), conhecendo sua história, observando suas características e debatendo sua preservação.
• Organização, com a ajuda do(a) professor(a), de materiais e exposições sobre os
objetos, construções e espaços de memória
da localidade, discutindo também propostas de preservação na região e no Brasil.

• Debate a respeito de diferentes interpretações possíveis, para os mesmos acontecimentos históricos, distinguindo autores,
compromissos sociais e contextos históricos – escritos em épocas diferentes, que
partem de abordagens distintas, construídas por grupos sociais diversos (europeus,
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças a respeito do tema estudado.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais

• Identificar os diferentes espaços que
compõem o local
onde moram, compreendendo suas
mudanças e permanências nos aspectos
sociais,
econômicos, políticos e culturais.

indígenas, proprietários de escravos, trabalhadores escravos, donos de fábrica, operários, perspectiva da história das mulheres,
etc.…).

com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.

• Leituras coletivas e estudos
de materiais, contendo diferentes interpretações para os
mesmos acontecimentos históricos.

• As diferentes interpretações dos
mesmos acontecimentos históricos, distinguindo
autores e contextos históricos.

• Organização de tabelas, distinguindo as informações e interpretações
selecionadas
por diferentes perspectivas,
para um mesmo acontecimento histórico.

• As diferentes interpretações dos
mesmos acontecimentos históricos, distinguindo
autores e contextos históricos.

• Organização e apresentação
de trabalhos e exposições sobre o tema.

• As diferentes interpretações dos
mesmos acontecimentos históricos, distinguindo
autores e contextos históricos.

• Discussão e identificação sobre os diferentes espaços que
compõem a cidade, sejam
eles: o espaço doméstico, os
espaços públicos e as áreas
de conservação ambiental,
compreendendo a importância dessa distinção.

• Os diferentes espaços que compõem a cidade:
doméstico, públicos e área de conservação ambiental.

• Conversas, leituras e análises de textos,
imagens e filmes, sobre assuntos relacionados ao presente, ao passado e ao futuro,
distinguindo a ficção da realidade e o que
pertence a cada tempo, debatendo também
os contextos temporais dos temas estudados.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções de presente, passado e futuro.

• Identificação das diferentes
formas de trabalho realizadas
na cidade e no campo, considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos.

• As diferentes formas de trabalho
realizado na cidade e no campo

• Rodas de conversas que envolvam a leitura
e a análise de narrativas históricas, ou de
produções que possibilitem estudos do passado (textos, imagens, filmes, músicas...),
distinguindo e representando em linha do
tempo os acontecimentos citados.

• A distinção dos acontecimentos no
tempo;

• Leitura e estudo coletivo de materiais, abordando diferentes interpretações para os
mesmos acontecimentos históricos da história da localidade e do Brasil.

• Observação, registro e análise de
como as crianças procedem nas atividades propostas na coluna anterior.

• Organização de tabelas, distinguindo as informações e interpretações selecionadas
por diferentes perspectivas, para um
mesmo acontecimento histórico.
• Organização, com a ajuda do(a) professor(a), de materiais para debater diferentes
versões para os mesmos acontecimentos
históricos, distinguindo autores, compromissos sociais e contextos históricos.
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• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as narrativas históricas;

• As extensões de tempo dos acontecimentos – curta, média ou longa duração.

• Relacionar lugares
e tempos diferentes, com medições
e marcadores de
tempo cronológico
e histórico (datas,
décadas e séculos),
no esforço de apreensão do tempo, a
partir das transformações ocorridas
nos meios de comunicação (cultura
oral,
imprensa,

• Estabelecer comparações entre as relações de trabalho e
lazer do presente com as de
outros tempos e espaços,
analisando mudanças e permanências.

• Relações de trabalho e lazer do
presente com as
de outros tempos
e espaços.

• Envolvimento em discussões
sobre as relações de trabalho
realizadas no campo e na cidade,
considerando
seu
avanço tecnológico.

• Relações de trabalho e lazer do
presente com as
de outros tempos
e espaços

• Interesse pelas relações de
trabalho vivenciadas na comunidade.

• Relações de trabalho e lazer do
presente com as
de outros tempos
e espaços

• Compreensão dos processos
de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando e relacionando os resultados dessas intervenções.

• Relações de trabalho e lazer do
presente com as
de outros tempos
e espaços

• Uso frequente em sala de aula
de medidas de tempo cronológico – meses, anos, décadas,
séculos...

• Tempo cronológico:
meses,
anos, décadas,
séculos.

• Identificação e organização
das transformações ocorridas
nos meios de comunicação
(cultura oral, imprensa, rádio,
televisão, cinema, internet e
demais tecnologias digitais de
informação e comunicação) e
discussão dos seus significados para os diferentes grupos
ou estratos sociais.

• Transformações
ocorridas
nos
meios de comunicação;

• Organização coletiva de linhas do tempo
com a representação de acontecimentos
identificados em narrativas históricas, ou
em produções que possibilitem estudos do
passado, com a avaliação de suas extensões de tempo e o registro da sua duração:
curta, média ou longa.
• Produções coletivas e individuais, com apresentação de pequenas exposições, sobre as
narrativas históricas estudadas, e outras
produções referentes ao passado, com representações dos seus acontecimentos e
suas extensões de tempo em linhas temporais, identificando quais são aqueles de
curta, média e longa duração.

• Situações cotidianas em que as crianças sejam orientadas a realizar leitura, registro e
uso constante de datas, medidas de tempo
cronológico, sequências temporais, e relações entre o tempo cronológico e as narrativas históricas.
• Troca de informações, de leitura e de debate de temas históricos.
• Identificação de autoria, tempos e lugares,
em relação às obras estudadas, que contribuam para estudos históricos.
• Rodas de conversa que envolvam temas cotidianos e históricos (e suas relações com
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções de tempo:
Distinção entre acontecimentos do
presente e do passado;
Relações entre acontecimentos e medidas de tempo cronológico;
Organização de acontecimentos em
sequências temporais.
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as narrativas históricas:
A distinção entre ficção e realidade;
A autoria;

rádio, televisão, cinema, internet e
demais tecnologias
digitais de informação e comunicação),
discutindo
seus significados
para os diferentes
grupos.

• Estudo de temas históricos,
reconhecendo a história como
resultado da ação do homem,
no tempo e no espaço, com
base na identificação de mudanças e permanências ao
longo dos tempos.

• A história como
resultado da ação
humana,
no
tempo e no espaço, analisando
mudanças e permanências.

medidas de tempo cronológico), instigando
a refletir sobre relações entre histórias vividas, histórias coletivas, história local, história do Brasil, lugares e tempo cronológico.

• Construção de relações entre
histórias vividas, histórias coletivas, história local, história
do Brasil, lugares e tempo cronológico.

• A história como
resultado da ação
humana,
no
tempo e no espaço, analisando
mudanças e permanências.

• Identificar e registrar acontecimentos e suas sequências temporais, distinguindo aqueles
pertencentes
ao
presente, passado
e futuro, e diferenciando
acontecimentos de curta,
média e longa duração.

• Discussão coletiva, leitura de
textos e análise de imagens e
filmes, sobre assuntos relacionados ao presente, ao passado e ao futuro, distinguindo
ficção da realidade e o que
pertence a cada tempo.

• Sequências temporais; passado,
presente e futuro,
distinguindo ficção da realidade.

• Conversas, leituras e análises de textos,
imagens e filmes, sobre assuntos relacionados ao presente, ao passado e ao futuro,
distinguindo a ficção da realidade e o que
pertence a cada tempo, debatendo também
os contextos temporais dos temas estudados.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções de presente, passado e futuro.

• Escuta de narrativas históricas, distinguindo presente,
passado e futuro, identificando a extensão de tempo
dos acontecimentos.

• Sequências temporais; passado,
presente e futuro,
distinguindo ficção da realidade.

• A distinção dos acontecimentos no
tempo;

• Representação da extensão
de acontecimentos em linhas
do tempo, identificando aqueles que são de curta, média e
longa duração.

• Extensão de acontecimentos
de
curta, média e
longa duração.

• Rodas de conversas que envolvam a leitura
e a análise de narrativas históricas, ou de
produções que possibilitem estudos do passado (textos, imagens, filmes, músicas...),
distinguindo e representando, em linha do
tempo, os acontecimentos citados.

• Apresentação de pequenas
exposições sobre temas estudados em História, com representações dos acontecimentos e suas extensões em linha

• Extensão de acontecimentos
de
curta, média e
longa duração.

• Situações em que as crianças organizem
acontecimentos no tempo.
• Apresentação de pequenas exposições sobre temas históricos, que envolvam debates
e propostas de organização a partir de critérios de tempo.

• Organização coletiva de linhas do tempo
com a representação de acontecimentos
identificados em narrativas históricas, ou
em produções que possibilitem estudos do
passado, com a avaliação de suas extensões de tempo e o registro da sua duração:
curta, média ou longa.
• Produções coletivas e individuais, com apresentação de pequenas exposições, sobre as
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As relações entre a sequência de
acontecimentos e o tempo cronológico.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de
como as crianças procedem nas atividades propostas na coluna anterior.

• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as narrativas históricas;

• As extensões de tempo dos acontecimentos – curta, média ou longa duração.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de
como as crianças procedem nas atividades propostas na coluna anterior.

do tempo, com ajuda do(a)
professor(a).

• Conhecer os motivos e as técnicas
pelas quais os seres humanos transformam a natureza,
nas diferentes temporalidades.

• Interesse e empenho em identificar acontecimentos do presente, passado e futuro, representar suas extensões de
tempo e organizar informações em linhas temporais.

• Extensão de acontecimentos
de
curta, média e
longa duração.

• Identificação das mudanças e
permanências ao longo do
tempo, discutindo os sentidos
dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da
agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.).

• O que forma um
povo: do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados.

• Conhecimento de algumas
das principais técnicas de
transformação da natureza
utilizadas por outros povos,
em diversos momentos da
História.

• Técnicas de transformação da natureza por outros
povos, em diversos momentos da
história.

• Identificação das motivações
culturais determinantes do
uso de técnicas específicas de
transformação da natureza.

• Técnicas de transformação da natureza por outros
povos, em diversos momentos da
história.

• Crítica à visão etnocêntrica,
que escalona as culturas em
“adiantadas” ou “atrasadas”
quanto ao grau de desenvolvimento tecnológico.

• Crítica a visão etnocêntrica.

• Uso consciente de artigos produzidos a partir de recursos

• Desenvolvimento
tecnológico
e

narrativas históricas estudadas, e outras
produções referentes ao passado, com representações dos seus acontecimentos e
suas extensões de tempo em linhas temporais, identificando quais são aqueles de
curta, média e longa duração.

• Situações em que o aluno possa conhecer
aspectos de povos do passado, identificando o modo como se relacionavam com a
natureza (pesquisa em fontes diversas: documentos, entrevistas com historiadores ou
outros pesquisadores do tema, documentários etc.).
• Leitura e estudo coletivo de materiais que
abordem algumas das principais técnicas
de transformação da natureza, utilizadas
por outros povos, em diversos momentos da
História.
• Pesquisa e estudo de casos específicos na
História na qual a transformação da natureza implica em dilemas éticos, como o acidente de Chernobyl, a utilização de etanol
no álcool combustível, entre outros.
• Produção de desenhos, representando a relação entre sociedade e natureza em povos
do passado, seguida de situação de troca de
ideias com o(a) professor(a) e os colegas sobre os desenhos apresentados.
• Debate sobre uma cultura indígena em particular, sua relação com a natureza e as razões porque ela não pode ser considerada
“inferior” ou “superior” às demais.
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Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre a
relação sociedade/meio ambiente por
meio de conversas e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
Identificação de algumas das diferentes formas de relação entre a sociedade e o meio natural ao longo da História;
Compreensão da relação entre as necessidades sociais, culturais e econômicas de uma sociedade e seu desenvolvimento tecnológico;
Atitude de respeito para com padrões
culturais alheios.
• Confronto dos conhecimentos prévios
dos alunos e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.

naturais, reconhecendo a importância, por exemplo, de reciclar papéis, evitar o uso de
sacolas descartáveis de plástico etc., como forma de estabelecer relações mais harmônicas entre o desenvolvimento tecnológico e a preservação da natureza.

preservação
natureza.

da

• Situações nas quais os alunos possam comparar as técnicas atuais de uso de recursos
naturais com técnicas utilizadas por povos
do passado.

1019

• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

10. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Identificar e relacionar lugares e tempos vividos na vida
cotidiana (na família, escola, ruas,
parques, bairro...)
com rotinas, medições e marcadores
de tempo cronológico para aprender
noções de tempo vivido no presente.

• Estudo e identificação da relação entre a história das famílias, da histórias do local onde
moram, e dos processos de
formação das culturas e dos
povos, relacionando-os com o
espaço geográfico ocupado.
• Discussão sobre as diferentes
formas de registro, feitas por
sociedades em diferentes
tempos, que contribuem para
que hoje seja possível estudar
sua história.
• Estudo e análise de pinturas
rupestres brasileiras, dos grafismos e materiais, das produções artísticas, das culturas e
das religiões, na composição
identitária dos povos antigos,
africanos e indígenas.
• Comparações sobre produções, feitas por distintas sociedades e por diferentes grupos sociais, identificando o
uso de diferentes linguagens e
tecnologias no processo de comunicação e avaliando os significados sociais, políticos e
culturais atribuídos a elas,
seus contextos históricos e as

• Troca de informações (e anotações) a respeito das diferentes formas de registro feitas
por sociedades em diferentes tempos, que
contribuem para que hoje seja possível estudar sua história.
• Estudo de produções, feitas por distintas sociedades e por diferentes grupos sociais,
identificando seus contextos históricos e as
informações que fornecem a respeito de seu
modo de vida, dos materiais que utilizavam
e de sua forma de pensar.
• Leitura, estudo, debate e registro de pinturas
rupestres brasileiras, dos grafismos e materiais indígenas, das produções artísticas africanas no Brasil, das produções portuguesas
e de diferentes imigrantes europeus e asiáticos, identificando seus contextos, os materiais e as informações que delas podem ser
coletadas (relatos de viagem, crônicas, imagens, filmes, músicas, memórias, poemas,
objetos, cartas, ofícios, leis etc.).
• Apresentação de pequenas exposições sobre diferentes formas de registros históricos,
produzidos por diferentes indivíduos, grupos
e classes sociais no Brasil, com ajuda do professor.
• Conversas e debates coletivos a respeito da
importância da valorização e preservação
dos registros deixados por diferentes grupos
ao longo da história brasileira.

• Propostas de atividades

• Processo de formação das culturas e dos povos,
relacionando-os com o
espaço geográfico ocupado.
• Diferentes formas de registros
das sociedades
em diferentes
tempos.
• O surgimento da
escrita e a noção de fonte
para a transmissão de saberes,
culturas e histórias.
• Produções culturais, por distintas sociedades e diferentes
grupos sociais.
• As diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e produção.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre os temas estudados;
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano, a respeito
da organização do tempo;
• Observação, registro e análise de como
a criança procedem nas atividades propostas na coluna anterior.

informações que fornecem a
respeito de seu modo de vida.
• Apresentação de pequenas exposições, apresentando e analisando diferentes formas de
registros históricos, produzidos por diferentes indivíduos,
grupos e classes sociais no
Brasil e na comunidade onde
residem, com ajuda do professor.
• Interesse e empenho na valorização e preservação dos registros, deixados por diferentes grupos, ao longo da história brasileira.

• Relacionar lugares
e tempos diferentes
com medições e
marcadores
de
tempo cronológico
e histórico (datas,
décadas e séculos)
no esforço de apreensão do tempo.

• Identificação de formas de
marcação da passagem do
tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos, a partir de estudos históricos, de forma individual
e/ou coletiva.
• Uso frequente, em sala de
aula, de medidas de tempo
cronológico –meses, anos, décadas, séculos...

• Produções culturais, por distintas sociedades e diferentes
grupos sociais
• As diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e produção.
• Produções culturais, por distintas sociedades e diferentes
grupos sociais.
• As diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e produção.
• Marcação
do
tempo em distintas sociedades. (seringueiros, indígenas e
africanos).
• Marcação
do
tempo em distintas sociedades. (seringueiros, indígenas e
africanos).

• Situações cotidianas em que as crianças tenham que fazer leitura, registro e uso constante de datas, medidas de tempo cronológico, sequências temporais e relações entre
o tempo cronológico e as narrativas históricas.
• Troca de informações, de leitura e de debate
de temas históricos.
• Identificação de autoria, tempos e lugares
em relação às obras estudadas, que contribuem para estudos históricos.
• Rodas de conversa que envolvam temas cotidianos e históricos (e suas relações com
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre noções de tempo:
• Distinção entre acontecimentos do
presente e do passado;
• Relações entre acontecimentos e medidas de tempo cronológico;
• Organização de acontecimentos em
sequências temporais.
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre as narrativas históricas:
• A distinção entre ficção e realidade;

• Identificação de marcadores
de tempo e referências a espaços em materiais de leitura
nos estudos históricos (textos,
imagens, objetos, filmes...).
• Participação em situações de
estudos históricos, individual e
coletivamente, distinguindo
autorias, o contexto histórico e
os acontecimentos na ordem
temporal e a partir dos lugares.
• Construção de relações entre
histórias vividas, histórias coletivas, história local, história
do Brasil, lugares e tempo cronológico.
• Organização coletiva de histórias, no tempo.

• Interesse e empenho em ler,
relatar, ouvir e organizar informações no tempo.

• Conhecer a diversidade da população
local, os moradores
antigos, as diferentes procedências
das famílias e as relações de diferenças e de identidades, por meio das
histórias coletadas

• Identificação dos registros de
memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios
etc.), discutindo os critérios
que explicam a escolha desses nomes.
• Participação na construção de
linhas do tempo, demarcando
a história dos deslocamentos
populacionais, identificando
os processos de formação das

• Marcação
do
tempo em distintas sociedades. (Seringueiros, indígenas e
africanos).
• Autores e obras
em diferentes
tempos e lugares.

• Relação entre
histórias
vividas, em diferentes lugares e
tempos.
• Relação entre
histórias
vividas, em diferentes lugares e
tempos.
• Relação entre
histórias
vividas, em diferentes lugares e
tempos.
• Registros
de
memória na cidade.(ruas, monumentos, edifícios e etc.)
• Processos
de
formação das
culturas e povos,
relacionando-os com o

medidas de tempo cronológico), instigando à
reflexão sobre relações entre histórias vividas, histórias coletivas, história local, história do Brasil, lugares e tempo cronológico.
• Situações em que as crianças organizem
acontecimentos no tempo.
• Apresentação de pequenas exposições sobre temas históricos, que envolvam debates
e propostas de organização, a partir de critérios de tempo.

• A autoria;
• As relações entre a sequência de acontecimentos e o tempo cronológico.
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano.
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Conversa sobre a diversidade de procedência das pessoas da família, da escola, que
são conhecidas e/ou que morem na localidade do aluno.
• Pesquisa e estudo a respeito da procedência
das crianças (onde nasceram), de seus pais
e avós (como levantamento de fotos e objetos, coleta de depoimentos, visitas à casa de
pessoas mais velhas para entrevistas etc.).

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre os temas estudados;
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano, a respeito
da organização do tempo;
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em fontes orais, escritas e iconográficas, através de estudos do meio ou
do entorno.

•

•

•

•

culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado.
Identificação e coleta de relatos de vivências de pessoas da
família e da localidade a respeito de suas memórias e de
suas identidades em relação
aos locais onde viveram, discutindo a presença e/ou a ausência de diferentes grupos
que compõem a sociedade na
nomeação desses marcos de
memória.
Discussão sobre a diversidade
de procedência das pessoas
da família, da escola, que são
conhecidas e/ou que morem
na localidade do aluno.
Pesquisa e estudo sobre a procedência das crianças (onde
nasceram), de seus pais e
avós.
Organização dos dados coletados em tabelas, mapas e textos.

• Pesquisa e análise (para coleta de informações históricas)
de diferentes materiais que
contam a história da procedência das crianças, de sua família e das pessoas da localidade.
• Identificação das transformações ocorridas nos processos
de deslocamento das pessoas
e mercadorias, analisando as

espaço geográfico ocupado.
• Processos
de
formação das
culturas e povos,
relacionando-os com o
espaço geográfico ocupado.

• Diversidade e
procedência das
pessoas da família.

• Organização dos dados coletados em tabelas, mapas e textos.
• Pesquisas e análise (para coleta de informações históricas) de diferentes materiais que
contam a história da procedência das crianças, de sua família e das pessoas da localidade.
• Coleta de vivências de pessoas da família e
da localidade a respeito de suas memórias e
suas identidades, em relação aos locais
onde viveram.
• Organização de linhas do tempo demarcando a história dos deslocamentos das pessoas estudadas.
• Construção de exposição com as histórias de
deslocamentos da população local.

• Diversidade e
procedência das
pessoas da família.
• Diversidade e
procedência das
pessoas da família.
• Diversidade e
procedência das
pessoas da família.

• Transformação
nos processos
de
deslocamento
de
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• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

formas de adaptação ou marginalização.
• Exposição sobre as histórias
de deslocamentos da população local.

• Relacionar as histórias pessoais e das
famílias com a história do local onde
moram,
identificando a diversidade cultural da população e valorizando as diferenças de costumes
dos grupos sociais
e étnicos.

• Conhecer a história
do local onde moram, usando diferentes
fontes

•

• Discussão sobre as relações
entre as vivências individuais
das crianças e de suas famílias, com as histórias do local
onde moram.
• Discussão sobre a relação entre a história do local onde moram e as histórias individuais,
das famílias, dos bairros...

•

• Estudo sobre a diversidade
cultural do local onde moram,
associando à noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.
• Organização de painéis, debatendo a diversidade e a identidade dos elementos culturais
da população local, identificando formas de marcação da
passagem, do tempo em distintas sociedades, incluindo os
povos indígenas originários e
os povos africanos.
• Participação em estudo do
meio, a um ou mais lugares da
localidade, para coleta de informações e registros a respeito de uma problemática

•

•

•

pessoas e mercadorias.
Transformação
nos processos
de
deslocamento de pessoas e mercadorias.
Vivências individuais, de suas
famílias e os locais onde moram.
Diversidade e
identidade cultural do local
onde moram e
em distintas sociedades.
Diversidade e
identidade cultural do local
onde moram e
em distintas sociedades.
Diversidade e
identidade cultural do local
onde moram e
em distintas sociedades.

• A história local e
os movimentos
sociais da população.

• Conversas coletivas a respeito das relações
entre as vivências individuais das crianças e
de suas famílias, com as histórias do local
onde moram.
• Estudo sobre a história das famílias, as histórias do local onde moram, por meio de coleta de depoimentos, imagens, construções,
mapas, textos históricos etc.
• Debate a respeito da relação entre a história
do local onde moram e as histórias individuais, das famílias e dos bairros.
• Estudos de identificação da diversidade cultural, no local onde moram.
• Organização de painéis, debatendo a diversidade e a identidade dos elementos culturais
da população local

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre os temas estudados;
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano, a respeito
da organização do tempo;
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Conversas coletivas sobre diferentes materiais que podem ser estudados para conhecer
a história da localidade e de grupos sociais
que lutam por melhores condições de vida
(envolvendo, por exemplo, moradia,

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças sobre os temas estudados;
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históricas (escritas,
orais,
iconográficas, musicais...) e
através de estudo
do meio, identificar
os movimentos sociais da população,
em prol de melhores condições de
vida (por terra, trabalho, escola, moradia, saneamento
básico, coleta de
lixo, serviços de
água e energia elétrica,
transporte,
áreas verdes, lazer,
qualidade
das
águas dos rios e
doar...) como garantia à cidadania.

local que busque a melhoria
da qualidade de vida dos grupos onde moram, associando
essas conquistas à inserção
do ser humano como um ser
social atuante.
• Discussão sobre diferentes
materiais que podem ser estudados para conhecer a história do local onde moram e de
grupos sociais que lutam por
melhores condições de vida.
• Pesquisa, estudo e análise
das fontes históricas coletadas, a partir da identificação e
confrontação de informações,
que contribuam para estudar
e problematizar a história da
localidade e sua relação com
grupos sociais que nela vivem.
• Organização de painéis sobre
a história da localidade e a relação com grupos sociais estudados.
• Estímulo ao Interesse em debater e refletir sobre a qualidade de vida na localidade e a
relação entre sua história e os
grupos sociais.

• Confrontar informações e pontos de
vista diferentes, referentes aos mesmos acontecimentos históricos e

• Participação em leituras coletivas e estudos comparativos de
materiais, contendo diferentes
interpretações para os mesmos acontecimentos históricos e temas que impactam a

saneamento básico, coleta de lixo, serviços
de água e energia elétrica, transporte, áreas
verdes, lazer, qualidade das águas dos rios e
do ar.…).
Estudo de identificação de diferentes materiais sobre a história da localidade e de grupos sociais que nela vivem, verificando procedência, autoria, contexto histórico e os assuntos possíveis de serem estudados por
meio deles.
Estudo e análises das fontes históricas coletadas, com a identificação e confrontação de
informações.
Estudo do meio, a um ou mais lugares da localidade, para coleta de informações e registros a respeito de uma problemática local,
envolvendo a história da localidade e sua relação com grupos sociais.
Organização de painéis sobre a história da
localidade e a relação com grupos sociais estudados, que estimulem o interesse das crianças nas reflexões a respeito da qualidade
de vida no lugar onde moram.

• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais,
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano, a respeito
da organização do tempo;
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Debate a respeito de diferentes interpretações, possíveis para os mesmos acontecimentos históricos, distinguindo autores,
compromissos sociais e contextos históricos
– escritos em épocas diferentes, que partem
de abordagens distintas, construídas por
grupos sociais diferentes (europeus,

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças a respeito do tema estudado;
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais

•
• Os grupos sociais da localidade.
•
• Os grupos sociais da localidade.

•

•
• A qualidade de
vida no local
onde moram e a
relação
entre
sua história e os
grupos sociais.
• A qualidade de
vida no local
onde moram e a
relação
entre
sua história e os
grupos sociais.
• Diferentes interpretações para
os
mesmos
acontecimentos
históricos de diferentes grupos
sociais.
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sobre temas que
impactam a vida cotidiana, no tempo
presente, por meio
do acesso a diferentes fontes, incluindo as orais.

•

•

•

• Relacionar as normas e regras de
convívio na sala de
aula, na escola, no
local onde moram,
com leis e normas
gerais da sociedade (por exemplo,
com o Estatuto da
Criança e do Adolescente, lei de direitos humanos, da
abolição, contra o
racismo...).

•

vida cotidiana, no tempo presente, incluindo fontes orais.
Organização e comparação de
diferentes linguagens e tecnologias usadas no processo de
comunicação e avaliação dos
significados sociais, políticos e
culturais atribuídos a elas.
Discussão sobre diferentes interpretações possíveis para os
mesmos acontecimentos históricos, distinguindo autores,
compromissos sociais e contextos históricos.
Organização de tabelas, distinguindo as informações e interpretações selecionadas por diferentes perspectivas para um
mesmo acontecimento histórico.
Relacionar as normas e regras
de convívio na sala de aula, na
escola, no local onde moram,
com leis e normas gerais da
sociedade (por exemplo, com
o Estatuto da Criança e do
Adolescente, lei de direitos humanos, da abolição, contra o
racismo...).

• Relacionar as normas e regras
de convívio na sala de aula, na
escola, no local onde moram,
com leis e normas gerais da
sociedade (por exemplo, com
o Estatuto da Criança e do
Adolescente, lei de direitos humanos, da abolição, contra o
racismo...).

• Diferentes linguagens e tecnologias usadas
no processo de
comunicação
• Diferentes linguagens e tecnologias usadas
no processo de
comunicação.
• Diferentes linguagens e tecnologias usadas
no processo de
comunicação.
• Regras, normas
e leis de convivência na sociedade.
• Cidadania, diversidade cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e
históricas.
• Normas e regras
de convivência
na sala de aula,
na escola.

indígenas, proprietários de escravos, trabalhadores escravos, donos de fábrica, operários, perspectiva da história das mulheres
etc.).
• Leitura e estudo coletivo de materiais, abordando diferentes interpretações para os
mesmos acontecimentos históricos, da história da localidade e da história do Brasil.
• Organização de tabelas, distinguindo as informações e interpretações selecionadas
por diferentes perspectivas, para um mesmo
acontecimento histórico.
• Organização, com a ajuda do(a) professor(a),
de materiais para debater diferentes versões
para os mesmos acontecimentos históricos,
distinguindo autores, compromissos sociais
e contextos históricos.

com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano;
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Conversa a respeito das normas e regras de
convivência na sala de aula, na escola, na localidade etc.
• Estudo para identificação de regras e leis de
convivência na sociedade onde moram e na
sociedade brasileira (por exemplo, Estatuto
da Criança e do Adolescente, lei de direitos
humanos, da abolição do trabalho escravo,
contra o racismo...).
• Estudo de determinadas leis e normas gerais
da sociedade, envolvendo direitos e deveres
das crianças, relacionando com suas vivências cotidianas.
• Organização de produções individuais e coletivas, a respeito dos mecanismos de convivência social, com demonstração de interesse no debate e no bem comum.

Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças a respeito do tema estudado;
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano;
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.
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• Conhecer, identificar e registrar os
mecanismos de organização do poder
político, com vistas
à compreensão da
ideia de Estado
e/ou de outras formas de ordenação
social do local onde
moram e do Brasil,

• Relacionar as normas e regras
de convívio na sala de aula, na
escola, no local onde moram,
com leis e normas gerais da
sociedade (por exemplo, com
o Estatuto da Criança e do
Adolescente, lei de direitos humanos, da abolição, contra o
racismo...).
• Relacionar as normas e regras
de convívio na sala de aula, na
escola, no local onde moram,
com leis e normas gerais da
sociedade (por exemplo, com
o Estatuto da Criança e do
Adolescente, lei de direitos humanos, da abolição, contra o
racismo...).
• Relacionar as normas e regras
de convívio na sala de aula, na
escola, no local onde moram,
com leis e normas gerais da
sociedade (por exemplo, com
o Estatuto da Criança e do
Adolescente, lei de direitos humanos, da abolição, contra o
racismo...).
• Estudo sobre a organização do
poder político, com vistas à
compreensão da ideia de Estado, identificando formas de
ordenação social do local
onde moram e de governos implantados, historicamente, na
história brasileira.
• Construção de relações entre
a história das formas de governo implantadas no Brasil e
marcadores de tempo (como

• Normas e regras
de convivência
na sala de aula,
na escola.

• Normas e regras
de convivência
na sala de aula,
na escola.
•

• Normas e regras
de convivência
na sala de aula,
na escola.

• As formas de organização social
e política: a noção de Estado.

• Formas de governos implantadas no Brasil

• Estudo de identificação de formas de governos implantados historicamente na história
brasileira, (por exemplo, frequentemente encontradas em livros didáticos).
• Situações de estudo para a construção de
relações entre a história das formas de governo, implantadas no Brasil e marcadores
de tempo (como os anos, os séculos e os períodos históricos clássicos da história do Brasil).
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças a respeito do tema estudado;
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano;
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

em diferentes momentos:
colônia,
império, república e
democracia.

os anos, os séculos e os períodos históricos clássicos da história do Brasil).
• Comparação de períodos da
história do Brasil, da localidade e de determinados grupos sociais etc.
• Discussão sobre outras possibilidades de delimitação de
períodos da história do Brasil,
a partir da organização de linhas do tempo.

• Compreender e organizar a história
do local onde moram e sua relação
com a história brasileira,
identificando a presença
e/ou a ausência de
diferentes grupos
sociais que compõem a sociedade,
discernindo acontecimentos de curta,
média e longa duração.

• Organização de textos, contendo relações entre acontecimentos da localidade e da história do Brasil, identificando e
discutindo a presença e/ou a
ausência de diferentes grupos
que compõem a sociedade.
• Discussão sobre a relação da
história da localidade com a
história do Brasil.

• Discussão sobre acontecimentos de curta, média e longa duração da história da localidade
em relação à do Brasil.
• Organização de linhas do
tempo contendo, simultaneamente, acontecimentos da localidade e da história do

(colônia, império e república).
• Comparação de
períodos da história do Brasil,
localidade e de
determinados
grupos sociais.
• Comparação de
períodos da história do Brasil,
localidade e de
determinados
grupos sociais.
• História do Acre
e a relação com
a História do
Brasil e os grupos sociais envolvidos.
• História do Acre
e a relação com
a História do
Brasil e os grupos sociais envolvidos.
• Acontecimentos
locais de curta,
média e longa
duração da história local.
• Acontecimentos
locais de curta,
média e longa

• Situações frequentes de estudo de diferentes temas, no que diz respeito à relação entre diferentes fatos históricos e marcadores
de tempo (que fazem referência a períodos
históricos distintos da história do Brasil – colônia, império e república).
• Estudo de confrontações entre períodos históricos do Brasil e períodos construídos para
a história da localidade e de determinados
grupos sociais etc.
• Conversas para instigar as crianças a refletirem sobre outras possibilidades de periodizações para a história do Brasil.
• Situações frequentes de construção de linhas do tempo, com delimitação de anos,
séculos, períodos e durações de tempo dos
períodos.
• Conversas sobre a relação da história da localidade com a do Brasil.
• Conversas sobre acontecimentos de curta,
média e longa duração da história da localidade e em relação à do Brasil.
• Organização de textos, contendo relações
entre acontecimentos da localidade e da história do Brasil.
• Organização de linhas do tempo contendo,
simultaneamente, acontecimentos da localidade e da história do Brasil, com discernimento dos acontecimentos de curta, média
e longa duração.
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças a respeito do tema estudado;
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano;
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

• Relacionar e valorizar registros históricos com a preservação da memória de
grupos e classes,
analisando as mudanças e permanências desses patrimônios, ao longo
do tempo.

•

•

•

•

•

Brasil, com discernimento dos
acontecimentos de curta, média e longa duração.
Escuta de narrativas históricas
a respeito de objetos e espaços de memória da localidade
(museus, exposições, prédios,
praças...), inventariando os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisando mudanças e permanências desses patrimônios, ao
longo do tempo, na história local e do Brasil.
Identificação dos processos
de produção, hierarquização e
difusão dos marcos de memória, discutindo a presença
e/ou a ausência de diferentes
grupos que compõem a sociedade na nomeação desses
marcos de memória.
Discussão a respeito da presença de elementos do passado nas atividades culturais,
nos objetos e nos espaços da
localidade onde as crianças
moram, distinguindo também
aqueles que fazem referência
à história do Brasil.
Participação na escolha e estudo de um elemento do passado (local e da história do
Brasil) que ainda faz parte das
vivências da localidade dos
alunos, no presente.
Organização de textos, tabelas
e imagens, registrando e identificando a história do

duração da história local.
• Os patrimônios
materiais e imateriais da humanidade,
suas
mudanças
e
permanências.

• Produção hierarquização e difusão dos marcos
de memória e os
diferentes grupos que compõem a sociedade.
• As
tradições
orais e familiares valorização
da
memória,
nas atividades
culturais, objetos e espaços.
• Elementos do
passado
que
ainda
fazem
parte das vivências da sua localidade.
• Elementos do
passado
que
ainda
fazem

• Participação em conversas/debates e registro a respeito da presença de elementos do
passado nas atividades culturais, nos objetos e nos espaços da localidade onde as crianças moram, distinguindo também aqueles
que fazem referência à história do Brasil.
• Escolha de um elemento do passado que
ainda faz parte das vivências da localidade
dos alunos no presente (e que possa remeter à história do Brasil) para ser estudado –
identificação de suas características -, pesquisa a respeito de sua história, levantamento de dados sobre o processo de sua
preservação até o presente, o uso que dele
é feito etc.
• Organização de registros do estudo realizado
a respeito da história do elemento do passado da localidade escolhido para estudo
textos, tabelas e imagens.
• Escuta de narrativas históricas a respeito de
objetos e espaços de memória da localidade
e da história do Brasil (museus, exposições,
prédios, praças...).
• Visitas a espaços de memória da localidade
(e que possam estar relacionados à história
do Brasil), conhecendo sua história, observando suas características e debatendo sua
preservação.
• Debate a respeito da preservação de objetos, construções e espaços de memória da
história local e do Brasil.
• Organização, com a ajuda do professor, de
materiais e exposições sobre os objetos,
construções e espaços memoriais da localidade, debatendo também propostas de preservação no local e no Brasil.
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Algumas propostas:
• Pesquisa dos conhecimentos prévios
das crianças a respeito da presença de
elementos do passado nas atividades
culturais, nos objetos e nos espaços da
localidade onde as crianças moram e
no Brasil;
• Confronto dos conhecimentos prévios
das crianças e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões ao longo do ano;
• Observação, registro e análise de como
a criança procede nas atividades propostas na coluna anterior.

elemento do passado da localidade escolhido para estudo.

parte das vivências da sua localidade.

11. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Compreender a história como processo, a partir da
experiência
humana e o conhecimento
histórico
como resultado do
oficio do historiador.

• Compreensão de diferentes
conceitos de História.
• Distinção entre História, como
processo social e como campo
de conhecimento.
• Conhecimento de aspectos
práticos da pesquisa historiográfica.
• Identificação da gênese da
produção do saber histórico e
das diferentes possibilidades
de representação de um
mesmo fato ou contexto histórico.
• Leitura coletiva e estudos de
materiais, que contemplem a
questão do conhecimento histórico.
• Discussão acerca da importância do conhecimento histórico para o indivíduo e para a
sociedade.
• Reconhecimento da importância do conhecimento histórico
para a vida humana.

• Propostas de atividades

• Conceitos
de
história.
• História – processo social X
campo de conhecimento
• Fato histórico.
• Diferentes possibilidades de
representação
de um mesmo
fato ou contexto
histórico.
• Estudos de materiais.
• Importância do
conhecimento
histórico.
• Importância do
conhecimento
histórico.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda de conversa em que os alunos possam
expor sua compreensão de História.
• Orientação para que os alunos pesquisem
em outras fontes os diferentes conceitos de
História.
• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Análise de trechos de filmes e/ou de obras
literárias que, tematizando o cotidiano, de alguma forma, contemplem a questão do conhecimento histórico.
• Coleta de textos e imagens de determinado
tema e/ou conteúdo (por exemplo: informações sobre povos indígenas e escravos africanos) para confrontar narrativas históricas
e abordagens e, com isso, compreender que
o saber histórico não é estanque, mas sofre
alterações e reavaliações.
• Criação de sentenças, nas quais a palavra
“História” figure, alternadamente, com o significado de processo e de campo de conhecimento.
• Situação de discussão e relato de vivências
passadas, a partir das quais o aluno deverá:
• Identificar mudanças e permanências;
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre o
conceito de História e o papel social do
historiador, por meio de conversas
e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
• Do aluno em relação a:
• Conceituação de História;
• Identificação de mudanças e permanências, ao longo do tempo;
• Estabelecimento de critérios para a seleção do que conta como objeto histórico.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre o ofício do historiador.

• Identificar, comparar e refletir sobre
as diferentes versões da História e
sobre as diversas
fontes utilizadas na
produção do conhecimento histórico.

• Coleta, seleção, organização e
análise de diferentes tipos de
fontes históricas e do significado das fontes que originaram determinadas formas de
registro, em sociedades e épocas distintas.
• Identificação dos valores subjacentes a cada diferente
perspectiva, sobre um mesmo
objeto histórico.
• Atribuição de juízos de valor,
quanto a situações do passado e, consequente, posicionamento ético, frente a essas
situações.
• Compreensão da importância
do trabalho do historiador e
dos diferentes tipos de fontes
para a produção do conhecimento histórico,

• O fazer do historiador.

• Pesquisa
em
história (metodologia).
• Fato histórico.

• Fonte histórica.

• Distinguir o que é relevante ou não para a
História, explicando os critérios da seleção
efetuada.
• Debate em sala de aula acerca da importância do conhecimento histórico para o indivíduo e para a sociedade.
• Montagem de uma exposição de diferentes
fontes históricas (objetos antigos, fotografias, dentre outras) na qual o aluno explicará
que aspectos do passado podem ser representados no presente, por meio de determinado item da coleção.
• Propostas nas quais o aluno possa julgar de
um ponto de vista legal e moral as ações de
personagens do passado, como numa dinâmica de júri simulado ou imaginando como
teria sido o curso dos acontecimentos se determinado agente do passado tivesse agido
de maneira diferente (se, por exemplo, Getúlio Vargas não tivesse dado um golpe de Estado em 1937).
• Situações de debate em sala de aula, nas
quais o aluno possa afirmar e defender seu
posicionamento pessoal, em relação aos demais colegas.
• Situações de leitura e interpretação de documentos históricos, previamente selecionados pelo professor.
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Algumas propostas:
• Roda de conversa sugerindo que os
alunos adotem pontos de vista diferenciados, a partir de situações genéricas
(por exemplo: o furto famélico é culpa
de quem rouba ou da sociedade que
não garante o mínimo necessário para
todos), evoluindo para questões específicas da História (por exemplo: a História do Brasil é contada de forma diferente no Paraguai).
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Compreensão da tensão objetividade/subjetividade na escrita da História;
• Conhecimento dos diversos tipos de
fonte histórica;
• Posicionamento pessoal, em face das
situações vivenciadas por povos do
passado.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre os documentos e fontes
históricas.
• Auto avaliação, na qual os próprios alunos atribuirão notas à exposição que
organizaram.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões

de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos e/ou
textos historiográficos etc.
• Identificar e comparar as diferentes
formas de compreensão da noção de
tempo e de periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas) nas diversas
sociedades.

• Identificação e comparação
das
diferentes
percepções/concepções de tempo e
de periodização dos processos
históricos (continuidades e
rupturas) em culturas/sociedades diversas.
• Conceitos de curta, média e
longa duração.
• Medição do tempo com o uso
de instrumentos variados
como relógio, cronômetro, calendário, ampulheta etc.
• Crítica a estereótipos, em relação a sociedades nas quais a
percepção/concepção
de
tempo é diferente daquela do
aluno.

• Tempo cronológico e o tempo
da história.

• Conceitos
de
curta, média e
longa duração.
• Medição
do
tempo.
• Crítica a estereótipos de percepção/concepção de tempo.

• Atividades sequenciadas que possibilitem ao
aluno:
• Conhecer e compreender diferentes níveis
de temporalidade, relacionando-os uns aos
outros;
• Distinguir circunstâncias de diacronia e sincronia.
• Situações em que o aluno possa fazer uso de
diferentes instrumentos de medição de
tempo e partilhar suas experiências com o
professor e os colegas.
• Situações de pesquisa acerca da percepção
e organização do tempo em outras sociedades (cristã, ortodoxa, muçulmana, judaica,
chinesa etc.), tomando-se por referência a
contagem dos anos, o marco de início da
contagem do tempo e a comemoração do
Ano Novo.
• Elaboração de linha de tempo, relativo aos
períodos históricos do Brasil (colônia, independência, república etc.), observando sincronias e diacronias.
• Debate, em sala de aula, com a mediação
do(a) professor(a), sobre a percepção/concepção de tempo em outras culturas. Assim,
por exemplo, a divisão da história em antes
de Cristo (a.C.) e depois de Cristo (d.C.) que
sentido tem para os povos ocidentais cristãos e não diz respeito aos muçulmanos e
aos judeus, que têm outra noção de tempo
histórico e adotam outra periodização.
• Entrevista com pessoas antigas da comunidade, como por exemplo, seringueiros, indígenas, colonos e outros sobre sua compreensão do tempo passado e presente.
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Algumas propostas:
• Dinâmicas de ensino nas quais os alunos precisem fazer medições de
tempo, passando para uma situação
de questionamento e problematização
do tempo histórico.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Conceituação de temporalidade;
• Identificação de diferentes níveis de
temporalidade a partir da análise de
textos de História;
• Reconhecimento de diferentes perspectivas quanto à percepção da passagem do tempo.
• Análise e registro do desempenho do
aluno, na utilização de diferentes instrumentos de medição do tempo.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos e/ou
textos historiográficos e outros.

• Analisar e compreender as relações
entre
sociedade,
natureza
e cultura, a partir da espécie humana, em
diferentes contextos históricos.

• Conhecer os motivos e as técnicas
pelas quais os seres humanos transformam a natureza,

• Identificação das hipóteses científicas sobre o surgimento
da espécie humana e sua historicidade e análise dos significados dos mitos de fundação.
• Conhecimento e identificação
das teorias sobre a origem do
homem americano e sua historicidade.
• Relação entre natureza e cultura, a partir das modificações
da natureza e da paisagem, realizadas por diferentes tipos
de sociedade, com destaque
para os primeiros povos indígenas e primeiros povos africanos, discutindo a lógica da
natureza e das transformações ocorridas.
• Identificação das relações entre os indivíduos e a natureza,
discussão do significado do
nomadismo e da fixação das
primeiras comunidades humanas.
• Reconhecimento, valorização
e problematização da diversidade cultural dos princípios tidos como inerentes à natureza
humana.
• Participação em atividades de
promoção de cultura
• Identificação das mudanças e
permanências, ao longo do
tempo, discutindo os sentidos
dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da

• Hipóteses científicas para o surgimento do homem.
• Teorias criacionistas.
• As
migrações
humanas pelo
planeta.
• O povoamento
da América.
• Ação do homem
na natureza.

• Roda de conversas sobre a compreensão
dos alunos a respeito do que seja sociedade
e suas relações entre natureza e cultura.
• Estudo, a partir de leitura, sobre as teorias
que tratam da origem da espécie humana,
bem como as teorias do povoamento da
América.
• Atividades de pesquisa sobre diversidade
cultural, dando ênfase a algumas cosmogonias e/ou tradições religiosas de mitologias
diversas: sumeriana, egípcia, grega, romana,
persa, hebraica, iorubá, asteca, maia, inca,
tupi-guarani, indiana, chinesa, japonesa etc.,
para que o aluno possa analisar de que maneira esses mitos explicam a origem da humanidade.
• Produção de textos, enfocando o reconhecimento e valorização da diversidade cultural
e/ou princípios da natureza humana.

Algumas propostas:
• Observação, registro e análise da
• Participação e interesse do aluno nas
atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Conceituação de natureza e cultura;
• Reconhecimento das relações de interdependência entre natureza e cultura;
• Disponibilidade em conhecer padrões
culturais não familiares;
• valorização e promoção de atividades
culturais.
• Análise e registro da produção escrita
e oral do aluno sobre a relação entre
natureza e cultura, a partir da problematização dos contos de fadas. Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões de múltipla escolha, questões abertas, análise
de documentos históricos e/ou de textos historiográficos e outros.

• Situações em que o aluno possa conhecer
aspectos de povos do passado, identificando
o modo como se relacionavam com a natureza, pesquisa em fontes diversas ( documentos, entrevistas com historiadores ou
com outros pesquisadores.)

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre a
relação sociedade/meio ambiente por
meio de conversas e/ou atividades, relacionadas ao cotidiano.

• Nomadismo e
Processo de sedentarização.

• Combate ao Etnocentrismo.

• Relativismo cultural.
• Paleolítico (trabalho e cultura
no nomadismo.)
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nas diferentes temporalidades.
•

•

•

•

• Compreender, identificar e registrar
formas de manifestações e expressões culturais dos
primeiros povos.

•

•

agricultura e do pastoreio, criação da indústria e outros).
Conhecimento de algumas
das principais técnicas de
transformação da natureza,
utilizadas pelos seres humanos, em diversos momentos
da História.
Identificação das motivações
culturais, determinantes do
uso de técnicas específicas de
transformação da natureza.
Crítica à visão etnocêntrica
que escalona as culturas em
“adiantadas” ou “atrasadas”,
quanto ao grau de desenvolvimento tecnológico.
Uso consciente de artigos produzidos, a partir de recursos
naturais, reconhecendo a importância, por exemplo, de reciclar papéis, evitar o uso de
sacolas descartáveis de plástico etc., como forma de estabelecer relações mais harmônicas entre o desenvolvimento
tecnológico e a preservação
da natureza.
Identificação dos aspectos e
formas de registro das sociedades antigas na África, no
Oriente Médio e nas Américas,
distinguindo alguns significados, presentes na cultura material e na tradição oral dessas
sociedades.
Compreensão da dimensão
simbólica da arte, dos mitos,
ritos
e
religiões
das

• Paleolítico (trabalho e cultura
no nomadismo.)

• Neolítico
(desenvolvimento
da agricultura e
pastoreio)
• Idade dos metais, criação da
cidade e a divisão do trabalho.
• Desenvolvimento do comercio.
• Criação da indústria.
• Valorizar a técnica de cada
época e povo.
(combate a visão
etnocêntrica).
• Invenção da escrita (Suméria,
egípcia, fenícia,
hebraica, Maia,
incas e Asteca,
etc.) e a tradição
oral
• Dimensão simbólica da arte,
dos mitos, ritos

• Situações de leitura e estudo coletivo de materiais, abordando algumas das principais
técnicas de transformação da natureza, utilizadas por outros povos, em diversos momentos da História.
• Pesquisa e estudo de casos específicos na
História, na qual a transformação da natureza implica em dilemas éticos, como o acidente de Chernobyl, a utilização de etanol no
álcool combustível, entre outros.
• Produção de desenhos, representando a relação entre sociedade e natureza em povos
do passado, seguida de situação de troca de
ideias com o professor e os colegas sobre os
desenhos apresentados.
• Debate sobre uma cultura indígena em particular, sua relação com a natureza e as razões pelas quais ela não pode ser considerada “inferior” ou “superior” às demais.
• Situações nas quais os alunos possam comparar as técnicas atuais de uso de recursos
naturais com técnicas utilizadas por povos
do passado.

• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Identificação de algumas das diferentes formas de relação entre a sociedade e o meio natural, ao longo da história;
• Compreensão da relação entre as necessidades sociais, culturais e econômicas de uma sociedade e seu desenvolvimento tecnológico;
• Atitude de respeito para com padrões
culturais alheios.
• Confronto dos conhecimentos prévios
dos alunos e suas hipóteses iniciais
com o registro de seus conhecimentos
e opiniões, ao longo do ano.
• Avaliação escrita envolvendo questões
de tipos diversos, como questões de
múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos e/ou
textos historiográficos etc.

• Situação de identificação de práticas culturais específicas de alguns povos do passado,
como desenhos em grutas pré-históricas ou
rituais, para que divindades garantissem
uma boa colheita;
• Atividades, com o uso de imagens, nas quais
o aluno poderá:
• Descrever o conteúdo da imagem analisada;
• Relacionar a imagem a aspectos do contexto
histórico em que foi produzida;

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
manifestações culturais na História,
por meio de conversas e/ou atividades
relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
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sociedades antigas na África,
no Oriente Médio e nas América.

• Comparação de aspectos das
manifestações artísticas e mítico-religiosas das sociedades
antigas na África, no Oriente
Médio e nas Américas, fazendo um paralelo com o presente.

• Disponibilidade em respeitar
e/ou admirar formas diferenciadas de manifestações artísticas e/ou mítico-religiosas.

• Compreender e refletir sobre as diferentes formas de
uso, posse e exploração dos espaços
físicos, pelos diversos povos indígenas, a partir de

• Expressão de juízos estéticos
e/ou éticoreligiosos no presente, relacionando-os a expressões passadas e evitando
atitudes apologéticas ou pros
elitistas.
• Identificação de diferentes tipos de uso, posse e exploração dos espaços físicos, pelos
diversos grupos indígenas da
América, com ênfase no modo
como as comunidades indígenas do Acre se relacionam
com a terra.

e religiões (Suméria, egípcia,
fenícia,
hebraica, Maia, incas e Asteca,
etc.)
fazendo
um
paralelo
com o presente.
• Manifestações
artísticas e mítico-religiosas
(Suméria, egípcia, fenícia, hebraica, Maia, incas e Asteca,
etc.)
fazendo
um
paralelo
com o presente.
• Diferentes formas de manifestações artísticas
e/ou mítico-religiosas.
• Juízos estéticos
e/ou éticoreligiosos no presente.

• Apreciar a imagem de um ponto de vista estético.
• Situação de pesquisa em enciclopédias, internet ou outro suporte, sobre práticas culturais de povos pré-históricos.
• Atividades em grupos em que o aluno possa
partilhar suas opiniões sobre as práticas culturais de povos pré-históricos, relacionandoas às práticas culturais de sua sociedade, no
presente.
• Leitura de textos em que os alunos possam
compreender a invenção da escrita como um
marco divisor da Pré-História para a História
– marco escolhido por historiadores europeus do século XIX.
• Situações em que os alunos possam estabelecer analogia entre a pictografia (desenhos
figurativos e estilizados) – forma de escrita
usada por muitos povos do passado – e a representação do design gráfico atual na sinalização do trânsito, na identificação de locais, nos avisos de segurança e até na comunicação dos usuários de redes sociais, uma
vez que estes são símbolos auto explicativos
e universais.

• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Identificação de manifestações artísticas e mítico-religiosas de algumas sociedades do passado;
• Comparação entre manifestações culturais no passado e no presente, em
termos de suas funções simbólicas;
• Valorização da diversidade cultural nas
sociedades do passado e na sociedade
atual.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre Manifestações culturais na História.
• Auto avaliação da participação nas atividades em grupo.
• Avaliação escrita envolvendo questões
de tipos diversos, como questões de
múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos e/ou
textos historiográficos etc.

• Diferentes tipos
de uso, posse e
exploração da
terra pelos grupos indígenas
da América com
ênfase nas comunidades indígenas do Acre.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Situações em que o aluno possa elaborar
uma tabela, relacionando determinados grupos indígenas, especialmente os do Acre, a
seus respectivos modos tradicionais de uso
e posse da terra.

Algumas propostas:
• Roda de conversa sobre o que os alunos conhecem sobre os povos indígenas do Acre.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
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suas atividades nas
relações de trabalho e de produção.

• Analisar e comparar, criticamente, as
formas de uso e
posse da terra entre os primeiros povos da América.

• Uso consciente do espaço geográfico, nas atividades de trabalho e produção, entre povos
indígenas,
estabelecendo
comparações simples entre
atividades de coleta e de agricultura, relacionadas a diferentes modos de vida e de
apropriação cultural do espaço.
• Interesse pelo estudo das mudanças e permanências no
modo como se estabelecem
relações de trabalho e produção, nas diferentes nações indígenas do Acre.

• Técnicas e trabalho de coleta
e agricultura.
• Apropriação cultural do espaço.

• Identificação dos espaços territoriais ocupados e dos aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas,
maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões
brasileiras.
• Identificação de diferentes formas de uso e posse da terra,
em contextos históricos específicos, como os indígenas das
planícies
norte-americanas
nos séculos XVIII e XIX, os Astecas, Maias e Incas no século
XVI ou os indígenas da Amazônia, no auge do ciclo da borracha.

• Território ocupado pelos astecas, maias e incas e dos povos
indígenas de diversas regiões
brasileiras.
• Formas de uso
da terra pelos
indígenas das
planícies norteamericanas nos
séculos XVIII e
XIX (Sioux, Cheyenne,
Arapahos, Cherokee, etc.)

• Mudanças
e
permanências
no modo como
se estabelecem
relações de trabalho e produção, nas diferentes nações indígenas do Acre.

• Atividades de produção de cartazes nos
quais o aluno demonstre:
• Compreender a relação entre as diferentes
culturas e seus modos específicos de utilização da terra;
• Reconhecer a importância do uso consciente
do solo;
• Reconhecer e valorizar a diversidade de relações de trabalho e produção, entre as comunidades indígenas do Acre.
• Atividades de pesquisa sobre trabalho, produção e uso consciente da terra.
• Produção de textos dissertativos, enfocando
o reconhecimento e valorização da diversidade das relações sociais de trabalho.

• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Conhecimento e compreensão de diferentes formas de relações de trabalho;
• Articulação entre as diferentes formas
de relações de trabalho e a diversidade
de formas de uso e posse dos espaços
físicos;
• Conhecimento de relações de trabalho,
uso e apropriação de recursos naturais, em comunidades indígenas no
Acre.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre trabalho, produção e
uso consciente da terra pelos povos indígenas.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos e/ou
textos historiográficos etc.

• Situações em que o aluno possa conhecer
aspectos das sociedades pré-colombianas,
identificando o modo como se dava o uso e
a posse do solo (pesquisa em fontes diversas, enciclopédias, documentos, entrevistas
com historiadores ou outros pesquisadores
do tema, documentários etc.).
• Debate sobre uma cultura indígena em particular, sua relação com a terra e as diferenças apresentadas com as culturas não indígenas.
• Situações nas quais os alunos possam comparar as técnicas atuais de uso e posse da
terra com aquelas utilizadas por povos précolombianos.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre a
relação dos povos pré-colombianos
com a terra, por meio de conversas
e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Identificação de algumas das diferentes formas de relação das sociedades
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• Comparação entre o modelo
de uso e posse coletiva da
terra entre determinados povos pré-colombianos e o modelo europeu de propriedade
privada do solo.
• Respeito à diversidade cultural em relação aos diferentes
modos de conceber o uso e
posse da terra.

• Engajamento social na defesa
dos direitos de minorias étnicas, em sua relação com o uso
e posse da terra.

• Compreensão da organização
produtiva
de
sociedades

• Formas de uso
da terra pelos os
Astecas, Maias
e Incas no século XVI.
• Formas de uso
da terra pelos
indígenas
da
Amazônia,
no
auge do ciclo da
borracha.
• Povos
pré-colombianos
posse coletiva
da terra X povo
europeu – propriedade
privada.
• Lutas pelo direito de terras
para minoria étnicas.
• Respeito à diversidade do uso
da posse da
terra: coletivo e
privado.
• Lutas pelo direito de terras
para minoria étnicas.
• Respeito à diversidade do uso
da posse da
terra: coletivo e
privado.
• Organização
produtiva
do

• Situações de leitura, estudo e registro de informações a respeito do uso e posse coletiva
da terra, entre determinados povos pré-colombianos.

americanas com a terra, antes da chegada dos europeus a América;
• Compreensão da relação entre as necessidades sociais, culturais e econômicas de uma sociedade e sua relação
com o solo;
• Atitude de respeito para com formas diversas de uso e posse da terra.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre os povos pré-colombianos e sua relação com a terra.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.

Algumas propostas:
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• Compreender o processo de organização social, política
e produtiva das sociedades, em diferentes tempos e espaços

antigas como: Egito, Mesopotâmia.
• Discussão do conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance
e limite na tradição ocidental,
assim como os impactos sobre
outras sociedades e culturas.
• Compreensão e explicação da
formação da Grécia Antiga,
com ênfase na formação da
polis e nas transformações
das organizações políticas, sociais e produtivas.

• Caracterização do processo de
formação da Roma Antiga e
suas configurações sociais,
políticas e produtivas, nos períodos monárquico e republicano.

• Levantamento e associação
de informações sobre as sociedades antigas, referentes ao
conceito de cidadania e dinâmicas de inclusão e exclusão,
na Grécia e Roma antigas.

Egito e da Mesopotâmia.
• Conceito de Antiguidade Clássica.
• Formação
da
Grécia Antiga.
• Formação
da
pólis grega.
• Organização da
política grega,
• Organização social grega.
• Organização
produtiva grega.
• Formação
da
Roma antiga.
• Organização política, social e
produtiva
na
monarquia romana.
• Organização política, social e
produtiva na república romana.
• Conceito de cidadania, inclusão e exclusão
social na antiguidade
clássica.
• Conflitos no fim
da republica romana.

• Atividades sequenciadas, nas quais o aluno
possa:
• Ler sobre a Antiguidade Clássica, a partir de
alguns questionamentos: Quais os aspectos
marcantes da cultura da Grécia e da Roma
antigas? Que legado nos deixaram? Por que
usamos o termo Antiguidade? Os gregos e os
romanos se consideravam “antigos”?
• Ler sobre a organização da produção em algumas sociedades do passado, como os antigos egípcios, o Império Romano, a Europa
feudal, o Brasil colônia e outras.
• Elaborar uma tabela, indicando semelhanças e diferenças entre sociedades diversas
quanto ao modo da organização produtiva,
bem como as condições materiais de sua
existência.
• Ler mapas onde os alunos possam localizar
Roma, perceber a proximidade geográfica
com a Grécia e a possibilidade de acesso
marítimo, bem como com outros povos
(Egito, Palestina etc.). Pode-se, ainda, aprofundar o conteúdo da habilidade, explicitando que o aluno deve compreender como
as guerras de conquistas geraram conflitos
e tensões sociais e políticas que acabaram
por transformar a República em Império.
• Debate com o professor e os colegas sobre
injustiças sociais decorrentes de determinadas formas de organização do trabalho e de
como a percepção do que é justo ou injusto
se modifica com o passar do tempo e que,
na sua grande maioria, nega o exercício da
cidadania.
• Situações nas quais os alunos possam estabelecer conexões com o conceito de cidadania e dinâmicas de inclusão e exclusão na
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• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre a
organização produtiva, por meio de
conversas e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Conhecimento de aspectos da organização da produção, em algumas sociedades do passado e do presente;
• Compreensão do papel das relações
de trabalho, na organização produtiva
das sociedades estudadas;
• Identificação de semelhanças e diferenças, no modo de organização da
produção em sociedades diversas.
• Avaliação da participação dos alunos
no debate em sala de aula.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre a organização social,
política e produtiva das sociedades na
História.
• Avaliação escrita envolvendo questões
de tipos diversos, como questões de
múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos e/ou
textos historiográficos etc.

• Analisar o cotidiano
e as manifestações
culturais das sociedades antigas e
medievais.

• Compreensão do conceito de
“império” no mundo antigo,
com vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e
desequilíbrio, entre as partes
envolvidas.
• Comparação da organização
produtiva, em diferentes espaços das sociedades antigas:
Egito, Mesopotâmia, Grécia,
Roma e Outras.
• Reconhecimento de injustiças
sociais decorrentes de determinadas organizações produtivas presentes nas sociedades antigas.
• Utilização de informações sobre a cultura e o cotidiano de
sociedades antigas e medievais, analisando o papel da religião cristã na cultura e nos
modos de organização social
no período medieval.
• Compreensão, descrição e
análise de aspectos do cotidiano de sociedades antigas e
medievais: casamento, vestuário, alimentação, lazer, educação das crianças e os diferentes papéis sociais das mulheres.
• Aceitação da alteridade, relativa aos hábitos e costumes de
sociedades antigas e medievais, identificando e analisando as diferentes formas de
contato,
adaptação
ou

• Conceito de império na antiguidade.

• Organização
produtiva, em
diferentes espaços.
• Injustiças sociais decorrentes
de determinadas
organizações produtivas.
• Fim do império
do ocidente.
• Cristianismo
medieval e suas
influências na
cultura e na sociedade.
• Cotidiano de sociedades antigas e medievais.
• Mudanças
e
permanências
nos hábitos e
costumes de sociedades antigas e medievais.
• Alteridade, relativa aos hábitos
e costumes de
sociedades antigas e medievais.

Grécia e Roma antigas com o presente, destacando a longa luta pela extensão da cidadania às mulheres, aos sem-renda, aos exescravos e aos povos indígenas, demonstrando o quanto essa conquista é recente.
• Coleta de informações sobre o modo de organização da produção em sociedades do
passado e do presente a partir de livros, revistas, internet, documentos, depoimentos
etc. e síntese dessas informações, na forma
de produção textual.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Coleta de informações sobre a cultura e o cotidiano de sociedades antigas e medievais,
com destaque para o papel da religião cristã
na cultura e nos modos de organização social no período medieval e síntese dessas informações na forma de produção textual.
• Análise de trechos de filmes que tematizem
cenas do cotidiano de sociedades do passado, como o seriado: Roma ou, o filme: O
incrível exército de Brancaleone.
• Debate com o (a) professor(a) e os colegas
para comparar os costumes de povos do
passado com os atuais, avaliando o significado que essas práticas tinham em seus respectivos contextos históricos.
• Elaboração de um texto de ficção na forma
de diálogo de um personagem do passado
que é transportado para o presente e sofre
um “choque cultural”, comparando seus costumes com os do presente.
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Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre a
vida cotidiana em outras épocas, com
ênfase na antiguidade e Idade Média.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Conhecimento de aspectos da vida cotidiana, em sociedades antigas e medievais;
• Compreensão do significado das práticas culturais de povos da antiguidade
clássica e Idade Média Feudal;
• Estabelecimento de relações entre os
costumes de outras épocas e seus respectivos contextos históricos.

exclusão entre populações,
em diferentes tempos e espaços.
• Identificação de aspectos da
cultura e do cotidiano das sociedades gregas antigas, da civilização romana clássica e da
Europa medieval

• Conhecer e comparar as organizações
e transformações,
no mundo do trabalho, da Europa Medieval

• Descrição das dinâmicas de
circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo
e seu significado na Europa
Medieval.
• Caracterização e comparação
das dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social, em diferentes sociedades
e períodos, com destaque
para as relações sociais entre
senhores e servos.

• Compreensão das características gerais do modo de produção feudal e do regime de servidão, diferenciando escravidão, servidão e trabalho no
mundo antigo.
• Socialização de informações
sobre as organizações e transformações, no mundo do trabalho, na Europa Medieval.

• Aspectos da cultura e do cotidiano das sociedades
gregas
antigas, da civilização romana
clássica e da Europa medieval.
• Rotas comerciais terrestres e
marítimas
na
idade média.
• Organização do
trabalho social
na idade média
(comparando
com outras organizações em
diferentes tempos)
• Relação entre
servos e senhores.
• Feudalismo
• Diferença entre
servidão e escravidão.
• Crise do sistema
feudal.

• Situações em que os alunos possam investigar a influência dos padrões estéticos da Antiguidade Clássica na atualidade, especialmente na arquitetura de edifícios e mansões, para debater por que essas linhas arquitetônicas ainda fascinam, e questionar
que outros povos antigos ergueram construções tão monumentais quanto os gregos e
os romanos.

• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre o cotidiano e as manifestações culturais das sociedades antigas e medievais.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Atividades sequenciadas, nas quais o aluno
possa:
• Ler mapas econômicos que representem
não apenas a região mediterrânea e o comércio europeu (rotas bizantinas e venezianas), mas também as rotas que atravessavam o continente africano e o asiático: rotas
transmarinas por onde circulavam ouro,
marfim e escravos provenientes da Guiné e
das sociedades do Sahel, e a rota da seda,
que conectava a Ásia ao Oriente Médio.
• Ler sobre a organização da produção na Europa medieval em livros didáticos, enciclopédias ou outro suporte;
• Elaborar o desenho de um feudo, indicando
as áreas relativas a cada atividade produtiva
no sistema feudal;
• Distinguir diferentes formas de organização
do trabalho na Europa medieval: o trabalho
servil e as corporações de ofício.
• Debate com o professor e os colegas sobre
as semelhanças e diferenças, entre as atividades de produção e consumo na Europa
medieval e no Brasil atual.
• Coleta de informações sobre o modo de organização da produção na época feudal, a
partir de livros, revistas, internet,

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre a
organização produtiva no período feudal.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Conhecimento de aspectos da organização da produção na Europa medieval;
• Compreensão do papel das relações
de trabalho no modo de produção feudal;
• Identificação de semelhanças e diferenças no modo de organização da produção no período feudal e na atualidade.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre a organização produtiva
na Europa medieval.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
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documentos, depoimentos e do levantamento de ideias pré-concebidas, que devem
ser confrontadas com trechos de textos historiográficos e/ou documentos históricos,
que forneçam subsídios para a reflexão e o
debate dos conceitos pelo aluno.
• Estabelecer comparações entre as formas
de organizações do trabalho na Europa Medieval e no Brasil atual. A questão do trabalho escravo pode ser trazida para o presente:
pesquisando as convenções internacionais e
nacionais que proíbem a servidão por dívida,
o trabalho forçado, a intimidação, a violência
física e psicológica, o tráfico de mulheres e
crianças, o trabalho degradante, coação e
privação de liberdade.
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análise de documentos históricos e/ou
textos historiográficos etc.

12. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

Situações mais adequadas para avaliar

• Compreender
os
processos de ocupação e conquista
dos espaços americanos, africanos e
asiáticos, pelas monarquias
europeias, ocorridas no
contexto das grandes navegações.

• Identificação das conexões e
interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no
contexto das navegações
ocorridas nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, indicando a complexidade e as interações que ocorreram.
• Identificação dos aspectos do
processo da colonização dos
territórios americanos e africanos pelos europeus, com
destaque para as formas de
organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas.
• Identificação das principais
características do Humanismo e do Renascimentos,
analisando seus significados
e influência no mundo moderno.
• Comparação das navegações
ocorridas no Atlântico e Pacífico entre os séculos XIV e XVI.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Atividades sequenciadas, a partir das quais
o aluno possa:
• Identificar mudanças e permanências relativas ao uso e posse dos espaços físicos, antes e depois da colonização da América pelos europeus;
• Distinguir os principais contextos de confronto entre culturas, com relação ao uso e
posse de território na América portuguesa e
espanhola.
• Encenação de episódios de confronto entre
europeus e populações pré-colombianas,
como aqueles envolvendo Hernán Cortez e
Francisco Pizarro.
• Situações de aprendizagens em que os alunos façam leituras de mapas antigos (planisférios, portulanos, globos), de diferentes
datas, para averiguar como as viagens
oceânicas foram, pouco a pouco, revelando
os contornos dos continentes.
• Debate em sala de aula acerca do processo
de conquista do território americano, com
destaque para a incomensurabilidade cultural entre europeus e povos pré-colombianos

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre o
processo de ocupação do território
americano pelos colonizadores europeus.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Conhecimento e compreensão das formas de ocupação do território americano pelos colonizadores europeus;
• Descrição de contextos históricos específicos de confronto entre europeus
e povos pré-colombianos;
• Crítica à ideia de superioridade europeia no processo de colonização, com
destaque para o poder absoluto dos
Reis.
• Avaliação da participação dos alunos
nos debates realizados em sala de
aula.

• Propostas de atividades

• Grandes navegações.

• Colonização da
América e África.

• Humanismo e Renascimento.

• Navegação
no
Atlântico e no Pacifico.

1042

• Formas de avaliação

• Compreensão e descrição dos
processos de formação e consolidação das monarquias europeias e suas principais características, com vistas ao
fortalecimento da centralização política.
• Identificação da oposição entre duas diferentes concepções de poder coexistindo no
cenário europeu na Idade Moderna: a Teoria do Direito Divino dos Reis e a Teoria Contratualista.
• Articulação das ideias políticas ao contexto político, social, econômico e cultural da
Europa, na Idade Moderna, a
partir da análise da formação
do Estado nacional moderno.
• Posicionamento crítico e pessoal em relação às concepções de poder no passado e
no presente.
• Descrição das dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e análise
das suas interações com outras sociedades do Ocidente e
do Oriente.
• Participação em debates sobre as consequências sociais
da conquista dos territórios
americanos e africanos, para
os diferentes grupos sociais
que os habitavam.
• Crítica à visão eurocêntrica do
processo de ocupação e

• Formação
das
monarquias europeias.

• Teoria do Direito
Divino dos reis e a
Teoria Contratualista.

quanto à relação com o espaço físico, ocasionada no período das grandes navegações.
• Elaboração de um trabalho escrito, contemplando o processo de ocupação do território
americano pelos colonizadores europeus e
as bases ideológicas desse empreendimento.
• Projeção e debate de filmes que retratem a
ocupação e conquista dos europeus na
América, tais como O Novo Mundo ou 1492
e a conquista do Paraíso.

• Formação dos Estados Nacionais
Modernos.
•
• Concepções de
poder no passado
e no presente.
• Mercantilismo.

• Consequências
da colonização.

• Crítica ao eurocentrismo
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• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre os contextos de confronto entre europeus e povos pré-colombianos, na disputa pelo uso e
posse do território.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

• Identificar, interpretar e comparar as
formas de ocupação e organização
das
sociedades
americanas, a partir da chegada dos
europeus.

•

•

•

•

•

•

conquista do território americano e africano.
Caracterização e descrição
das formas de organização
das sociedades americanas,
no tempo da conquista, com
vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências.
Análise dos diferentes impactos da conquista europeia da
América para as populações
ameríndias e identificação
das formas de resistência aos
projetos de colonização.
Conhecimento de aspectos da
América portuguesa no quadro do sistema colonial na
Idade Moderna.
Levantamento de informações sobre a conquista e ocupação do território das Américas, no período colonial.
Debate e explicação sobre o
significado de “modernidade”
e suas lógicas de inclusão e
exclusão, com base em uma
concepção europeia.
Elaboração de questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base
na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas

• Reconhecimento do legado
português para a configuração política e territorial do Brasil atual.

• Organização social americanas.

• Impacto da conquista europeia.

• Sistema colonial
português.
• Conquista e ocupação dos portugueses no Brasil.
• A modernidade
segundo os europeus.

• Situação de identificação de diferenças na
colonização da América, tal como empreendida por portugueses, espanhóis, franceses,
ingleses e holandeses.
• Atividades, com o uso de imagens, nas
quais o aluno poderá:
• Descrever o conteúdo da imagem analisada;
• Relacionar a imagem a aspectos do contexto histórico em que foi produzida;
• Apreciar a imagem de um ponto de vista estético.
• Situação de pesquisa em enciclopédias, internet ou outro suporte sobre a colonização
portuguesa e espanhola na América, com
destaque para as tensões e disputas internas das sociedades americanas pré-coloniais, como fatores que fragilizaram o poder
central e contribuíram para sua derrocada.
• Atividades, em grupos, em que o aluno
possa partilhar suas opiniões sobre o legado cultural português para o Brasil contemporâneo.

• Questionar o legado escravista
na formação das
culturas e mentalidades na América.
• Legado português
na política do Brasil.
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Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre a
colonização da América.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Identificação de aspectos da colonização portuguesa na América;
• Comparação entre os padrões de colonização de Portugal e de outras nações europeias;
• Reconhecimento da importância e do
valor de nossa herança cultural lusitana.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre a colonização da América, com ênfase no projeto colonial
português.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

• Analisar o cotidiano
e o panorama cultural das reformas,
no sentido de perceber de que forma
o discurso ético,
em torno de pressupostos religiosos,
influenciam
nas
transformações sociais.

• Identificação e comparações
das vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na
América.
• Caracterização do contexto
político e religioso europeu,
por ocasião das reformas religiosas, no início da Idade Moderna.
• Identificação dos pressupostos éticos que embasam a visão de mundo de alguns dos
mais importantes movimentos de Reforma Religiosa na
Idade Moderna: Luteranismo,
Calvinismo e Anglicanismo.
• Posicionamento pessoal em
relação às diferentes visões
de mundo, associadas às diferentes confissões religiosas.
• Participação (ou recusa) consciente em atividades promovidas por instituições confessionais.

• Discutir e propor alternativas de uso,
apropriação e exploração dos espaços, que levem em
consideração os valores humanos e a
diversidade

• Comparação entre as formas
de ocupação e posse do território americano, no passado e
no presente.
• Reconhecimento e valorização da diversidade sociocultural quanto à ocupação e utilização da terra, com ênfase na
organização do espaço por

• Vinculações entre
reforma religiosa
e processos culturais e sociais.
• Reformas religiosas.

• Pressupostos éticos. Luteranismo,
Calvinismo e Anglicanismo.

• Visões de mundo
associadas às diferentes confissões religiosas.
Combate à intolerância religiosa.
• Direito de aceitar
e ou recusar atividades de embasamento filosófico-teológico.
• Ocupação e posse
do território americano.
• Diversidade sociocultural dos indígenas, seringueiros e grupos quilombolas.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Propostas nas quais o aluno possa:
• Conhecer aspectos do contexto político e religioso do século XVI que ocasionou a Reforma protestante;
• Ler trechos de textos de reformadores protestantes, como Lutero e Calvino;
• Identificar os princípios teológicos que embasaram os movimentos de protesto contra
o catolicismo, no início da Idade Moderna.
• Debate com o professor e os colegas sobre
a Reforma, identificando e avaliando suas
consequências sobre a moral, a sociedade
e o Estado.
• Entrevistas, com pessoas da comunidade,
sobre o que entendem por religião e cristianismo e como vêem a existência de diversas
confissões cristãs, bem como a questão do
fanatismo religioso e as perseguições a fiéis
de outros credos.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
cristianismo e sobre as divergências
existentes entre as diversas Igrejas de
denominação cristã.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Coleta de informações sobre princípios da Reforma Protestante;
• Estabelecimento de relações entre a
Reforma Protestante e o contexto social e político europeu da época.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre o impacto das ideias
protestantes na moral, na sociedade e
na política.
• Auto avaliação da participação nos debates em sala de aula.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Análise de trechos de filmes que tematizem
momentos de confronto, no modo de ocupação do território, ao longo da História, como
Canudos, A Missão, Amazônia em Chamas,
entre outros.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
as diferentes formas de ocupação do
território.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
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sociocultural
de
cada sociedade.

comunidades indígenas, seringueiros e grupos quilombolas.
• Crítica aos aspectos anti-humanistas de determinadas relações sociais, que se estabelecem a partir da ocupação,
posse e uso do espaço físico,
com ênfase à disputa pela
terra entre povos indígenas ou
quilombolas e grupos de interesse socioeconômico diferenciado, como posseiros
e/ou empresas de mineração.

• Busca de alternativas para a
utilização do espaço, tendo
em vista a diversidade sociocultural da comunidade.

• Analisar o desenvolvimento das atividades econômicas e as relações
de trabalho, estabelecidas em diversos espaços, com
ênfase no rural e
no urbano.

• Identificação dos processos
de urbanização e modernização da sociedade brasileira e
avaliação das suas contradições e impactos, na região em
que vive.
• Estabelecer comparação dos
processos de ocupação do
campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções.
• Conhecimento de algumas
das diferentes formas de

• Combate à visão
etnocêntrica sobre toda e qualquer diversidade.
• Criticar os aspectos anti-humanistas ocorridos na
ocupação, posse
e uso da terra.
• Indígenas e quilombolas, X posseiros e ou empresas de mineração.
• Olhar a diversidade sociocultural das comunidades na utilização
dos espaços pelo
viés do relativismo cultural e
não pelo etnocentrismo.
• Urbanização
e
modernização no
Brasil.

• Comparação dos
processos de ocupação do campo.

• Debate com o professor, os colegas e convidados (se possível), avaliando a importância
de se garantir determinados direitos para
minorias sociais, no uso e posse da terra,
especialmente em relação às comunidades
indígenas.
• Entrevistas com pessoas da comunidade
acerca do modo como entendem ser a correta utilização do solo e registro escrito das
conclusões alcançadas

• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Conhecimento e compreensão de diferentes modos de ocupação do território;
• Reconhecimento da importância da diversidade sociocultural, quanto à ocupação e utilização da terra;
• Crítica aos aspectos anti-humanistas
de determinadas formas de uso e
posse da terra.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre as relações sociais e a
ocupação do espaço físico.
• Avaliação do interesse dos alunos nas
apresentações de filmes e grau de envolvimento nas entrevistas realizadas.

• Situações em que o aluno possa conhecer e
distinguir as atividades peculiares do meio
urbano e do meio rural.
• Propostas em que o aluno procure:
• Adquirir informações sobre atividades tipicamente urbanas ou tipicamente rurais, nas
sociedades do passado;
• Problematizar as noções de urbano e rural,
a partir do estudo de contextos históricos
específicos;

Algumas propostas:
• Roda de conversa, na qual os alunos
tragam e comentem notícias de jornais
e revistas sobre atividades econômicas, no meio rural e urbano,
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:

• Diferentes formas
de produção no
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•

•

•

• Conhecer as diferentes formas de
organização social
do trabalho, em
suas diversas temporalidades.

•

produção, presentes no meio
urbano e no meio rural, da região em que vive e nas demais
regiões do Brasil.
Identificação das atividades
econômicas mais relevantes
no estudo da História da Amazônia e do Acre, em particular.
Envolvimento em discussões
sobre as relações de trabalho,
no meio urbano e/ou rural,
com ênfase para as desenvolvidas na região acriana.
Interesse pelas relações de
trabalho, vivenciadas na comunidade.
Discussão do conceito de escravidão moderna e suas distinções, em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval.

• Análise dos mecanismos e
das dinâmicas de comércio de
escravizados, em suas diferentes fases, identificando os
agentes responsáveis pelo
tráfico e as regiões africanas
de procedência dos escravizados.
• Compreensão do processo de
transição do trabalho escravo
ao trabalho livre no Brasil.
• Compreensão de aspectos da
História social do trabalho no
Acre.
• Discussões das transformações nas relações de trabalho

meio urbano e no
meio rural.
• Atividades econômicas mais relevantes. (Extrativismo, pecuária,
etc.).
• Trabalho urbano
na região acriana
a partir da década
de 70.
• Relações de trabalho na comunidade.
• Conceito de escravidão moderna
• Escravismo antigo.
• Servidão medieval.
• Tráfico negreiro

• Transição do trabalho escravo ao
trabalho livre no
Brasil.
• História social do
trabalho no Acre.

• Conhecer e compreender aspectos das relações de trabalho na comunidade e na região
onde vive.
• Leitura e discussão com os colegas, a partir
de textos sobre as diferenças entre o trabalho no meio rural e no meio urbano, relacionando o passado ao presente.
• Pesquisa, junto à comunidade, a partir de
entrevistas com pessoas mais velhas, sobre
as transformações nas relações de trabalho, na região acriana nas últimas décadas,
com registro escrito sobre os resultados obtidos.

• Compreensão de contextos históricos,
envolvendo transformações nas relações de trabalho, no meio urbano e rural;
• Interesse em discussões sobre as relações de trabalho vivenciadas pelos
membros da comunidade;
• Estabelecimento das informações coletadas sobre relações de trabalho,
numa perspectiva histórica.
• Auto avaliação da participação e interesse nas discussões em grupos e nas
entrevistas.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Situações de aprendizagem em que os alunos compreendam que a escravidão teve
traços comuns, ao longo da história, mas
seus significados e formas variaram para
cada sociedade e época.
• Atividades sequenciadas, nas quais o aluno
possa:
• Adquirir informações sobre o trabalho escravo no Brasil;
• Compreender as razões socioeconômicas
para a crise do regime escravista e a consequente transição para o trabalho livre;
• Conhecer o contexto socioeconômico brasileiro que possibilitou o significativo crescimento de uma camada média urbana, nas
primeiras décadas do século XX.
• Leitura, em diferentes fontes, sobre o comércio escravo, em seus múltiplos aspectos,

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
escravidão e trabalho livre, por meio
de conversas e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Compreensão dos contextos históricos
que levaram à crise do regime escravista, à generalização do trabalho livre
e à formação de uma camada média
urbana;
• Repúdio à permanência do regime de
escravidão no Brasil atual.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre o contexto histórico

• Transformações
nas relações de
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e na organização da classe
trabalhadora, na História do
Brasil.
• Reconhecimento do caráter
perverso e ilegal da permanência do regime de escravidão, em algumas localidades
no Brasil.
• Relação entre o processo de
industrialização e a formação
de movimentos de trabalhadores urbanos no Brasil.

• Discutir e analisar,
criticamente,
as
conquistas sociais
dos trabalhadores
e as transformações no mundo do
trabalho, como resultado de lutas,
tensões e conflitos
entre sujeitos históricos antagônicos e
desiguais.

• Identificação e discussão do
papel do trabalhismo como
força política, social e cultural
no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, local,
urbano e campo).
• Identificação de algumas das
principais conquistas da
classe trabalhadora ao longo
da História, do ponto de vista
da regulamentação das relações de trabalho.
• Relação entre o processo de
industrialização e a formação
de movimentos dos trabalhadores urbanos no Brasil.
• Reconhecimento do papel
ativo da classe trabalhadora,
enquanto agente transformador de suas próprias circunstâncias sócio históricas.

trabalho e na organização
da
classe trabalhadora.
• Repúdio à permanência do regime
de escravidão no
Brasil atual.
• As conquistas da
classe trabalhadora na sociedade industrial

• Pesquisa, em livros e/ou internet, sobre a
crise do regime escravista no Brasil, no século XIX.
• Pesquisa, em livros e/ou internet, sobre a
formação de movimentos de trabalhadores
na primeira metade do século XX.
• Produção de texto, contemplando as transformações nas relações de trabalho no Brasil, nos séculos XIX e XX.

das relações de trabalho no Brasil, nos
séculos XIX e XX.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

• Sindicatos patronais e de categorias profissionais.
•

• Leitura e discussão de textos sobre as conquistas da classe trabalhadora na sociedade industrial.
• Palestras, com representantes de sindicatos patronais e de categorias profissionais,
sobre os processos de negociação de condições de trabalho.
• Atividades sequenciadas, nas quais o aluno
possa:
• Avaliar o papel dos movimentos de trabalhadores nas transformações sociais;
• Avaliar o papel do Estado como mediador da
luta de classes, em contextos históricos específicos;
• Comparar as condições de renda e de trabalho das classes trabalhadoras, no passado
e no presente.
• Debate sobre alguns dos principais problemas, envolvendo o conflito de interesses entre empregadores e empregados, no passado e no presente.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
movimentos de trabalhadores, por
meio de conversas e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Compreensão do papel da classe trabalhadora e dos movimentos trabalhistas, nas transformações sociais;
• Justificação de posicionamentos pessoais adotados pró ou contra organizações de classes, em contextos históricos determinados.

• Conquistas trabalhistas.

• Industrialização e
a formação de
movimentos dos
trabalhadores urbanos no Brasil.
• Compreensão do
papel da classe
trabalhadora
e
dos movimentos
trabalhistas, nas
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• Posicionamento crítico acerca
das transformações sociais,
decorrentes do antagonismo
de classes.

• Conhecer o processo de conquista
dos trabalhadores,
as formas de organização social e as
transformações
ocorridas
no
mundo do trabalho,
em diferentes períodos históricos.

• Participação em debates sobre os problemas e possíveis
soluções, nas relações de trabalho, tanto em nível local,
como em âmbito nacional e internacional.
• Conceito de trabalho e consumo, em uma perspectiva
histórica.
• Localização temporal de diferentes contextos de organização e conquistas dos trabalhadores, como o surgimento
de sindicatos na Europa no século XIX, ou o impacto dos movimentos de trabalhadores na
abertura política do final dos
anos 1970 e início dos anos
1980.
• Distinção entre as formas de
organização trabalhista, no
passado e no presente.
• Busca de referenciais de moral e justiça, nas relações de
trabalho.
• Posicionamento crítico diante
de injustiças, envolvendo a exploração do trabalho humano.

transformações
sociais.
• Conflito de interesses entre empregadores e empregados, no passado e no presente.
• Tensões e conflitos de classes sociais antagônicas
e seu impacto na
História Social do
Trabalho.
• Conceito de trabalho e consumo.
• Surgimento
de
sindicatos na Europa no século XIX
ou o impacto dos
movimentos de
trabalhadores na
abertura política
do final dos anos
1970 e início dos
anos 1980.
• Organização do
movimento trabalhista.
• Organização do
movimento trabalhista.
• Ética no mundo
do trabalho.
• Identificar e condenar situações
de preconceito e
injustiça,
nas

• Registro escrito sobre as tensões e conflitos
de classes sociais antagônicas e seu impacto na História Social do Trabalho.

• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre a ação de movimentos
de trabalhadores na História.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

• Pesquisa e debate sobre formas diversas de
organização social do trabalho.
• Propostas, nas quais o aluno possa:
• Compreender as noções de trabalho e consumo, articulando-as a contextos históricos
específicos;
• Identificar diferentes formas de organização
trabalhista;
• Identificar e condenar situações de preconceito e injustiça, nas relações de trabalho no
passado e no presente.
• Análise de imagens, representando momentos marcantes na História do movimento
operário.
• Pesquisa sobre eventos recentes na História do movimento operário, relacionando-os
aos conceitos e contextos estudados em
sala de aula.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
as noções de trabalho e consumo.
• Observação, análise e registro da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Identificação e análise das principais
formas de organização trabalhista, no
passado e no presente;
• Estabelecimento de relações entre as
organizações trabalhistas e seus respectivos contextos históricos;
• Avaliação dos referenciais de ética nas
relações de trabalho, em diferentes
períodos históricos.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
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• Analisar o impacto
da consolidação do
capitalismo
no
mundo do trabalho
e suas implicações
sociais.

• Discussões sobre as razões
da passagem do mercantilismo para o capitalismo.
• Caracterização de contextos
históricos específicos de consolidação do capitalismo: Inglaterra, no final do século
XVIII, Alemanha, Itália, França,
Bélgica, Japão e Estados Unidos, no século XIX.
• Avaliação crítica dos aspectos
positivos e negativos do sistema capitalista para as sociedades industrializadas, no
século XIX.
• Participação em debates sobre o reflexo do desenvolvimento econômico para a qualidade de vida, no passado e
no presente.

• Identificar, pesquisar, demonstrar, registrar e refletir o
impacto das transformações do capitalismo no cotidiano dos trabalhadores, em diferentes contextos históricos, evidenciando

• Análise dos impactos da Revolução Industrial na produção e
circulação de povos, produtos
e culturas.
• Caracterização e contextualização de aspectos das relações entre os Estados Unidos
da América e a América Latina, no século XIX.
• Identificação de questões sociais que se acentuaram com
o
desenvolvimento
do

relações de trabalho no passado e
no presente.
• Passagem
do
mercantilismo
para o capitalismo.
• Comparar o desenvolvimento
econômico de diferentes nações,
ao longo dos séculos XVIII e XIX.
• Posicionamento
crítico acerca dos
aspectos anti-humanistas,
do
modo de produção capitalista.
• Desenvolvimento
econômico e qualidade de vida ao
longo da história.

• Impactos econômicos, sociais e
culturais da Revolução Industrial.
• Relações entre os
Estados Unidos
da América e a
América Latina,
no século XIX
• Questões sociais
acentuadas pelo
capitalismo:

análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.
• Pesquisa e debate sobre os desdobramentos do capitalismo e o processo de globalização da economia.
• Propostas nas quais o aluno possa:
• Compreender o conceito de capitalismo, articulando-o a contextos histórico-sociais específicos;
• Identificar as transformações sociais, decorrentes do processo de industrialização;
• Comparar o desenvolvimento econômico de
diferentes nações, ao longo do século XIX.
• Análise de imagens, representando momentos marcantes na história da industrialização, nos séculos XIX e XX.
• Pesquisa sobre o modo de produção capitalista em livros, internet ou outro suporte.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre a
evolução do sistema capitalista, na
época moderna e contemporânea.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Compreensão do conceito de capitalismo numa perspectiva histórica;
• Identificação de características do sistema capitalista em sociedades industrializadas, no século XIX;
• Posicionamento crítico acerca dos aspectos anti-humanistas, do modo de
produção capitalista.
• Análise e registro da produção escrita
sobre a evolução do sistema capitalista no Ocidente

• Situações em que o aluno possa conhecer
aspectos das transformações das relações
sociais a partir do advento da industrialização.
• Propostas em que o aluno procure:
• Adquirir informações sobre as sociedades
em processo de industrialização no século
XIX;
• Problematizar as noções de economia de
mercado, evidenciando a historicidade
desse conceito;

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
as transformações sociais, decorrentes do processo de industrialização.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
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as implicações sociais.

• Compreender as relações sociais dos
diversos grupos humanos, em suas diferentes formas de

capitalismo: crescimento das
cidades, impessoalidade nas
relações de trabalho e substituição de uma economia moral por uma economia de mercado.

• Análise do impacto das transformações do capitalismo no
cotidiano dos trabalhadores,
em contextos históricos específicos: Londres e Paris no século XIX.
• Sensibilidade em relação às
dificuldades enfrentadas pelas camadas sociais mais baixas na transição de uma economia mercantil para uma
economia industrial.
• Busca de informações em enciclopédias, internet ou outro
suporte sobre as transformações sociais decorrentes da
industrialização em sociedades do passado, como a Europa no século XIX ou, o Brasil
nas primeiras décadas do século XX e as sociedades europeias e brasileiras no presente.
• Identificação das formas
como a organização do trabalho é mediada culturalmente,
em categorias sociais específicas, como crianças, mulheres e indígenas.

crescimento das
cidades, impessoalidade nas relações de trabalho
e substituição de
uma
economia
moral por uma
economia de mercado.
• Impacto do desenvolvimento do
capitalismo nas
relações de trabalho. Londres e Paris no século XIX.
• O cotidiano dos
trabalhadores
nas fábricas, nos
séculos XIX e XX.
• Transformações
sociais decorrentes da industrialização.

• Organização do
trabalho em categorias sociais.

• Conhecer e compreender aspectos das relações de trabalho na comunidade e na região
onde vive, em comparação com os contextos sócios econômicos estudados em sala
de aula.
• Leitura e discussão com os colegas, a partir
de textos sobre o cotidiano dos trabalhadores nas fábricas, nos séculos XIX e XX.
• Pesquisa junto à comunidade, a partir de
entrevistas com pessoas mais velhas, sobre
as atividades industriais, desenvolvidas na
região, comparando com as sociedades do
século XIX e efetuando registro escrito dos
resultados obtidos.
• Debate sobre a situação dos trabalhadores,
nos séculos XVIII e XIX, mostrando como o
processo industrial modificou suas vidas, inserindo o aprisionamento pelo relógio, baixos salários, situações insalubres, doenças,
mendicância e marginalização social. É
possível comparar esses dados com os dos
séculos XX e XXI, confrontando diferenças e
semelhanças.

• Compreensão de contextos históricos,
envolvendo transformações sociais
em sociedades, em vias de industrialização;
• Interesse em discussões sobre o impacto do desenvolvimento do capitalismo nas relações de trabalho.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre o desenvolvimento do
capitalismo e as transformações das
condições de vida e de trabalho da
classe trabalhadora.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Situações em que o aluno possa elaborar
uma tabela, relacionando os fatores e características, próprios de cada categoria

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
trabalho e minorias sociais.
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agrupamento, organização, produção,
lutas e conflitos.

• Diferenciação entre educação
para o mundo do trabalho e
exploração do trabalho infantil, no passado e no presente.
• Avaliação e valorização do trabalho feminino, em suas mais
variadas formas, no passado
e no presente.
• Reconhecimento do valor de
atividades produtivas, características de determinadas comunidades indígenas, no passado e no presente.
• Participação, em debates e
discussões, sobre diferentes
formas de agrupamento, organização, produção, lutas e
conflitos.

• Educação para o
mundo trabalho
versus exploração
do trabalho infantil.
• Luta pela valorização do trabalho
feminino.
• O valor da atividade produtiva indígena.
• Debates e discussões sobre diferentes formas de
agrupamento, organização, produção, lutas e conflitos.

•
•

•
•
•

social estudada, em relação às atividades
produtivas.
Atividades de produção de cartazes nos
quais o aluno demonstre:
Conhecer e compreender o papel de personagens históricos como crianças, mulheres
e indígenas, em relação à sua participação
no setor produtivo;
Relacionar o trabalho de crianças, mulheres
e indígenas a contextos históricos específicos.
Atividades de pesquisa e produção textual
sobre trabalho e minorias sociais.
Produção textual, relacionando as atuais
campanhas de erradicação do trabalho infantil com contextos de exploração do trabalho de crianças, no passado e no presente.
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• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do.

13. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer as principais ideias iluministas e sua influência
na organização política, econômica e
sociocultural das
sociedades, em diferentes realidades
históricas.

• Identificação dos principais
autores, obras e aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo, com destaque para
relação entre eles e as transformações políticas e econômicas, no contexto de ascensão da burguesia.
• Leitura e estudo de materiais
sobre as particularidades político-sociais da Inglaterra do
século XVII, identificando e
analisando os desdobramentos posteriores à Revolução
Gloriosa .
• Construção do conceito de Iluminismo e identificação das
principais características do
movimento iluminista, na Filosofia e na Literatura.
• Socialização de informações
sobre o pensamento político
iluminista.
• Tomada de posição em relação a aspectos do ideário político iluminista.
• Conceitos de política, liberdade, igualdade e propriedade.

• Propostas de atividades

• Iluminismo

• Revolução Gloriosa.

• Conceito de iluminismo.

• Pensamento político iluminista.
• Pensamento político iluminista.
• Princípios
rais.

libe-

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Propostas nas quais o aluno possa:
• Conhecer algumas das principais ideias iluministas, relacionando-as a autores, obras e
contextos sociopolíticos;
• Leitura de trechos de algumas das obras
mais representativas do pensamento iluminista;
• Identificação dos princípios iluministas, com
os quais concorda ou discorda, justificando
seu posicionamento pessoal.
• Debate, com o/a professor/a e os colegas,
sobre princípios norteadores do pensamento
político moderno, como o ideal de liberdade,
igualdade, direito à propriedade, crítica à legitimação religiosa da autoridade política
etc. Identificando qual desses princípios foi
plenamente atingido? Qual ou quais ainda
não foram alcançados pelas sociedades contemporâneas? Por quê?
• Elaboração de uma linha do tempo que registre as Revoluções Inglesas em um quadro
histórico mais amplo, onde se situam o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial e as conjurações mineiras e baianas.
• Entrevistas, com pessoas da comunidade,
sobre o que entendem por política e produção de texto relacionando o conhecimento
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
conceitos como os de política, liberdade, igualdade, propriedade etc. por
meio de conversas e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Coleta de informações sobre os princípios norteadores do ideário iluminista;
• Estabelecimento de relações entre as
ideias políticas iluministas, a ascensão
da burguesia e a constituição do Estado moderno.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre o impacto das ideias iluministas, em determinados contextos
históricos.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos e/ou
textos historiográficos etc.

• Identificar e analisar, criticamente, a
influência dos princípios liberais, defendidos na Revolução Francesa no
processo de independência das colônias inglesas e espanholas, na América e no estabelecimento e fortalecimento do sistema
capitalista.

• Identificação e comparações
dos princípios fundamentais
dos movimentos revolucionários na França e seus desdobramentos na Europa e no
mundo.
• Aplicações dos conceitos de
Estado, nação, território, governo e país, para o entendimento de conflitos e tensões
nas Américas.
• Identificação e contextualização das especificidades dos
diversos processos de independência nas Américas, seus
aspectos populacionais e suas
conformações territoriais.
• Conhecimento do ideário dos
líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas
revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas.
• Levantamento e identificação
de informações sobre a Revolução de São Domingo e sobre
o desdobramento da Revolução Francesa, avaliando suas
implicações.
• Conhecimento das características principais de pensadores
do Pan-americanismo.
• Discussão do conceito de liberalismo político e econômico.

• Princípios
rais.

libe-

•
•

• Conceitos de Estado, nação, território, governo
e país.
• Independência
nas Américas.

•

•
•

• Ideários das revoluções de independências
das colônias hispano-americanas.
• Revolução Francesa e Revolução de São Domingo.

•

•

do senso comum às reflexões de filósofos
modernos sobre a natureza e a função do Estado.
Registro no caderno das principais ideias estudadas em sala de aula.
Análise de trechos de filmes e/ou de livros
que tematizem a Revolução Francesa ou movimentos revolucionários nas Américas,
como Danton, o processo da Revolução e O
Patriota.
Encenações de episódios da Revolução
Francesa e/ou de movimentos revolucionários nas Américas, no final do século XVIII e
nas primeiras décadas do XIX.
Atividades sequenciadas, nas quais o aluno
possa:
Conhecer fatos relacionados à Revolução
Francesa e ao processo de independência
das colônias nas Américas;
Contextualizar os movimentos revolucionários liberais, no final do século XVIII e início
do XIX, num quadro geral de ascensão política da burguesia, generalização do trabalho
assalariado e incipiente processo de industrialização, na Europa.
Produção de textos, identificando a presença de ideais iluministas como princípios
norteadores de movimentos revolucionários
de caráter liberal.

• Principais pensadores do panamericanismo.
• Conceito de liberalismo político
e econômico.
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• Registro no caderno das principais
ideias estudadas em sala de aula.
• Análise de trechos de filmes e/ou de livros que tematizem a Revolução Francesa ou movimentos revolucionários
nas Américas, como Danton, o processo da Revolução e O Patriota.
• Encenações de episódios da Revolução Francesa e/ou de movimentos revolucionários nas Américas, no final do
século XVIII e nas primeiras décadas
do XIX.
• Atividades sequenciadas, nas quais o
aluno possa:
• Conhecer fatos relacionados à Revolução Francesa e ao processo de independência das colônias nas Américas;
• Contextualizar os movimentos revolucionários liberais, no final do século XVIII
e início do XIX num quadro geral de ascensão política da burguesia, generalização do trabalho assalariado e incipiente processo de industrialização, na
Europa.
• Produção textual, identificando a presença de ideais iluministas como princípios norteadores de movimentos revolucionários de caráter liberal.

• Compreender as influências externas
e a natureza dos
conflitos que desencadearam o processo de independência das colônias
americanas.

• Compreensão das informações sobre as revoluções burguesas, na configuração política e econômica no mundo
atual.
• Identificação e explicação dos
protagonismos e a atuação de
diferentes grupos sociais e étnicos, nas lutas da independência no Brasil, na América
espanhola e no Haiti.
• Caracterização da organização política e social no Brasil,
desde a chegada da Corte portuguesa em 1808, até 1822, e
seus desdobramentos para a
história política brasileira.
• Participação de debates sobre
o processo de independência
das colônias americanas e
análise das formas de governo
neles adotadas.
• Explicação e compreensão
dos movimentos e as rebeliões da América portuguesa,
articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e
nas Américas.
• Identificação dos fatores externos, principalmente a rivalidade entre as metrópoles europeias, que contribuíram
para a configuração de um
contexto revolucionário, nas
colônias americanas.
• Utilização de materiais de pesquisa diversificados para aprofundamento no tema.

• Consequências
das revoluções
burguesas.
• Protagonismo
dos grupos étnicos nos processos de independência da América Latina.
• Política no Brasil
entre 1808 e
1822.

• Governos adotados na América
após a independência.
• Rebeliões
da
América portuguesa.

• Leitura e interpretação de trechos de documentos de época, escritos por lideranças revolucionárias ou sobre os conflitos que levaram à independência das colônias americanas.
• Atividades sequenciadas, por meio das quais
o aluno possa:
• Identificar algumas das principais transformações políticas e econômicas que ocorreram na virada dos séculos XVIII e XIX, e seu
impacto nas colônias americanas;
• Relacionar os fatores internos e externos
que contribuíram para o estabelecimento de
um contexto revolucionário nas Américas, no
final do século XVIII e início do XIX.
• Debate, com o professor e os colegas, sobre
as causas do processo de independência
nas colônias americanas, enfatizando a independência do Brasil.
• Pesquisa, em livros, internet ou outros tipos
de fonte, sobre o processo de independência
das colônias americanas e produção de
texto contemplando o resultado das pesquisas na Europa

• Fatores externos que influenciaram a independência nas
colônias.
• Fatores externos que influenciaram
a
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Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre o
processo de independência das colônias americanas, por meio de conversas e/ou atividades relacionadas ao
cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Conhecimento de fatores internos e
externos, envolvidos no processo de independência das colônias americanas;
• Discernimento dos fatores mais importantes em jogo nesse processo;
• Interesse em conhecer os aspectos
políticos e econômicos que determinaram a independência do Brasil.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre a independência das
colônias americana

• Identificar e analisar os desafios sociais, políticos e
econômicos enfrentados pela sociedade brasileira, na
construção de sua
identidade nacional.

• Discussão sobre 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.
• Identificação e análise do
equilíbrio das forças e dos sujeitos envolvidos nas disputas
políticas durante o Primeiro e
o Segundo Reinado.
• Discussão e comparação das
transformações
territoriais,
em razão de questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o Império.
• Identificação de alguns dos
principais desafios, internos e
externos, enfrentados pela sociedade brasileira no passado
e no presente, dentre eles a
atuação do Brasil na Guerra
do Paraguai, discussão e compreensão das diferentes versões sobre o conflito.
• Identificação e análise das políticas oficiais com relação ao
indígena, durante o Império.
• Discussão do papel das culturas letradas, não letradas e
das artes na produção das

independência
nas colônias.
• Estereótipos e
preconceitos na
construção da
identidade nacional

• Organização política no primeiro
e no segundo
reinado do Brasil.
• Conflitos e tratados territoriais
durante o Império no Brasil.
• Guerra do Paraguai.

• Políticas oficiais
com relação ao
indígena,
durante o Império.
• Identidade nacional.

• Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Debate sobre a questão indígena, com destaque para os estereótipos e preconceitos
sobre as populações indígenas, de maneira
que o aluno possa analisar criticamente o estigma do “índio preguiçoso”.
• Pesquisa sobre o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) das populações indígenas e
afrodescendentes nos países latino-americanos, para que o aluno possa reconhecer a
grande desigualdade que atinge as populações negras e indígenas.
• Propostas que estimulem o aluno a:
• Conhecer, compreender e discutir os elementos que permitem definir uma identidade brasileira;
• Identificar os períodos da História política do
Brasil e as formas de governo a elas correspondentes;
• Situar a formação da identidade sociocultural brasileira numa perspectiva histórica;
• Conhecer e criticar as políticas de imigração
do século XIX, e os ideais de nação a elas
subjacentes, que visavam o branqueamento
da população brasileira.
• Relacionar os aspectos sociais, culturais,
políticos e econômicos envolvidos no processo de formação da identidade nacional
brasileira.
• Situação de levantamento de alguns dos
principais problemas da sociedade brasileira
atual e debate sobre suas possíveis soluções.
• Leitura e debate de textos didáticos sobre a
formação histórica do Estado brasileiro e
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Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre o
conceito de identidade nacional, por
meio de conversas e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• identificação e compreensão dos principais períodos da História política do
Brasil;
• Estabelecimento de relações entre a
noção de Estado brasileiro e as práticas sociais e culturais que definem
uma identidade nacional;
• Interesse numa compreensão histórica das grandes questões nacionais.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre a relação entre Estado
e identidade nacional.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas,
análise de documentos históricos e/ou
textos historiográficos etc.

• Identificar e analisar lutas sociais,
guerras e revoluções relacionadas à
formação de Estados Nacionais, na
América Latina.

• Conhecer a gênese
e as características
dos
movimentos
nacionalistas dos
séculos XIX e XX.

identidades no Brasil do século XIX.
• Identificação, comparação e
análise da diversidade política, social e regional das rebeliões e dos movimentos contestatórios ao poder centralizado, na América Latina.
• Compreensão do processo de
formação dos Estados Nacionais latino-americanos.
• Identificação das motivações
políticas, sociais, econômicas
e culturais de conflitos e guerras na formação de Estados
Nacionais na América Latina.
• Leitura e estudo de materiais
sobre a formação histórica de
alguns Estados nacionais, no
passado e no presente
• Identificação de mudanças e
permanências causadas e/ou
ocasionadas por conflitos e
guerras, na formação de Estados Nacionais na América Latina.
• Posicionamento crítico, em relação às ideologias e interesses políticos e/ou econômicos, envolvidos na formação
de Estados Nacionais, na América Latina.
• Identificação de algumas das
principais revoluções de caráter nacionalista: as jornadas
revolucionárias das décadas
de 1830 e 1840 na Europa.

• Disputa pelo poder na América
Latina.

• Formação dos
Estados Nacionais latino-americanos.
• Formação dos
Estados Nacionais latino-americanos.
• Formação dos
Estados Nacionais latino-americanos.
• Formação dos
Estados Nacionais latino-americanos.

•
•

•

•

registro escrito das principais conclusões obtidas.
Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de aula.
Debate, com o professor e os colegas, avaliando a necessidade ou não da guerra nos
contextos históricos estudados e os resultados dos conflitos, para as sociedades do
passado.
Pesquisa sobre episódios do processo de independência das colônias espanholas da
América, seguida de elaboração de roteiro. E
encenação, em sala de aula, dos episódios
pesquisados.
Elaboração de linha do tempo, identificando
cronologicamente os momentos e/ou períodos dos contextos de guerra e/ou conflitos
sociais, relativos à formação de Estados Nacionais na América Latina.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
guerras e conflitos no passado e no
presente.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Compreensão de contextos de guerras
e conflitos em sociedades do passado;
• Reconhecimento das questões sociais, políticas, econômicas e culturais
subjacentes a contextos históricos específicos de guerra e/ou conflitos;
• Crítica de discursos que visam justificar a guerra, como forma de resolver
questões diplomáticas.
• Análise e registro da encenação realizada pelos alunos, como apresentação
de resultado de pesquisa.

• Formação dos
Estados Nacionais latino-americanos.
• Revoluções das
décadas
de
1830 e 1840 na
Europa.

• Registro no caderno ou outro suporte das
principais ideias estudadas em sala de aula.
• Atividades sequenciadas nas quais o aluno
possa:
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Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre revoluções e nacionalismos no século
XIX.

• Identificação de alguns dos
principais movimentos revolucionários do período regencial,
no Brasil.
• Compreensão da importância
dos movimentos revolucionários, no século XIX, para a consolidação do modelo de Estado Nacional Moderno.
• Posicionamento crítico em relação aos resultados políticos,
sociais e econômicos dos movimentos revolucionários, no
passado e no presente.

• Analisar de que
forma as ideologias
provocam rupturas
nas sociedades, a
partir de mudanças
de mentalidades de
padrões culturais e
de consumo

• Estabelecimento de relações
causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu
e seus impactos na África e na
Ásia.
• Reconhecimento dos principais produtos, utilizados pelos
europeus, procedentes do
continente africano, durante o
imperialismo e análise dos impactos sobre as comunidades
locais, na forma de organização e exploração econômica.

• Revoltas regenciais no Brasil.
• Influencias dos
movimentos revoluções do século XIX, para a
formação dos
Estados Nacionais Modernos.
• Revoluções das
décadas
de
1830 e 1840 na
Europa e Revoltas regenciais
no Brasil.

• Imperialismo
europeu.

• Imperialismo
europeu.

• Adquirir informações sobre a formação de
estados nacionais, na Europa a na América
no século XIX;
• Compreender o processo de formação de
Estados nacionais, no século no XIX, articulando-o com os movimentos revolucionários
da época;
• Conhecer o contexto político brasileiro durante o período regencial.
• Pesquisa em livros, internet ou outras fontes
sobre os nacionalismos, no século XIX.
• Produção textual, contemplando as transformações políticas, nos estados europeus e no
Brasil, ao longo do século XIX.

• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Compreensão do conceito de nacionalismo, a partir do contexto europeu oitocentista;
• Conhecimento acerca de movimentos
revolucionários na Europa e no Brasil,
no século XIX, e seus desdobramentos
para a consolidação de Estados nacionais modernos;
• Compreensão dos contextos históricos
que levaram à consolidação de nacionalismos na Europa.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre o contexto histórico das
jornadas revolucionárias das décadas
de 1830 e 1840, na Europa, e sobre a
política no Brasil, durante o período regencial.

• Situações de aprendizagem em que o aluno
possa perceber a presença de ideologias raciais em nossa sociedade.
• Leitura de mapas econômicos da África do
século XIX, para identificar as regiões produtoras de minérios, produtos oleaginosos e
noz de cola (matéria-prima para a indústria
de bebidas). É possível, ainda, que o aluno
estabeleça relações com o presente, mostrando que as riquezas africanas ainda são
disputadas por nações estrangeiras, como a
China e o Japão.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
ideologias políticas, por meio de conversas e/ou atividades relacionadas
ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
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• Caracterização e contextualização dos aspectos das relações entre os Estados Unidos
da América e a América Latina,
no século XIX.
• Compreensão da diferença entre os conceitos de liberalismo
e de socialismo e de suas respectivas implicações no cenário político.
• Articulação das ideias liberais
e socialistas ao contexto político, social, econômico e cultural das nações europeias, na
passagem do século XVIII ao
XIX.
• Identificação das diversas vertentes do socialismo, nos séculos XIX e XX: socialismo utópico, marxismo, social democracia.
• Comparação do conceito de
anarquismo e demais socialismos.
• Avaliação do impacto das
ideias liberais e socialistas nas
reformas políticas, na formação de movimentos sociais e
nas transformações sociais e
econômicas, em âmbito mundial, nos séculos XIX e XX.
• Participação em discussões
sobre questões político-partidárias, articulando os conceitos de liberalismo e socialismo, numa perspectiva histórica.
• Identificação e comparação
dos aspectos das estruturas

• Relação entre
Estados Unidos
e América Latina XIX.
• Conceito de liberalismo e socialismo.

• Pesquisa e debate sobre conjunturas históricas determinadas, envolvendo o choque de
ideias entre liberalismo e socialismo.
• Situação de confecção de cartazes, representando cada conjuntura pesquisada e a
sua relação com a ideologia política e econômica correspondente.
• Produção textual sobre as formas de organização política, em relação aos valores humanos e à diversidade sociocultural.

• Identificação de diferentes tipos de ideologia política;
• Estabelecimento de relações entre os
tipos de organização política e orientações ideológicas, como o liberalismo e
o socialismo;
• Posicionamento crítico quanto ao caráter humanista ou anti-humanista de
determinadas ideologias políticas.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre ideologia, política, liberalismo e socialismo.

• Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de aula.

Algumas propostas:

• Ideais liberais e
socialistas no
contexto europeu na passagem do século
XVIII ao XIX.
• Conceitos de socialismo.

• Conceito
de
anarquismo.
• Influência do liberalismo e do
socialismo nas
transformações
nos séculos XIX
e XX.
• Liberalismo
e
socialismo em
perspectiva político-partidária.
• Pesquisa
seguida de debate
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• Identificar e analisar as relações na
vida cotidiana que
são permeadas por
preconceitos étnicos,
especialmente, em relação
a indígenas e afrodescendentes.

•

•

•

•

sociais da atualidade, com o
legado da escravidão no Brasil
e discussão sobre a importância de ações afirmativas.
Identificação dos mecanismos
de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e dos indígenas, avaliando
os seus resultados.
Identificação de situações de
preconceito em relação a minorias étnicas no Brasil, especialmente, indígenas e afrodescendentes,
compreendendo e discutindo sua importância na participação da formação econômica, política e
social da sociedade brasileira.
Identificação e explicação de
situações de preconceitos étnicos, religiosos, de gênero,
culturais e de outras naturezas em contextos históricos
específicos, como por exemplo, as pautas dos povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes.
Identificação das tensões e
dos significados dos discursos
civilizatórios, avaliando seus
impactos negativos para os
povos indígenas originários e
as populações negras nas
Américas.

sobre a visão etnocêntrica de
uma etnia sobre
outra.
• A situação dos
negros na sociedade brasileira
pós-abolição e
dos indígenas.
• Preconceito relação a minorias
étnicas no Brasil.

• Preconceitos étnicos, religiosos,
de gênero, culturais e de outras naturezas.

• O discurso civilizatório
(etnocentrismo) e seu
impacto negativo e cruel para
os indígenas e
as populações
negras.

• Pesquisa sobre as marcas da escravidão na
sociedade local, verificando como em nosso
Estado ocorre o convívio com pessoas de religião de matriz africana: há preconceito religioso?
• Análise de trechos de filmes que tematizem
preconceitos para com minorias sociais,
como O Poder de um Jovem, A lista de Schindler, Canudos etc.
• Atividades sequenciadas por meio das quais
o aluno possa:
• Conhecer e compreender contextos históricos de preconceito e discriminação de minorias sociais;
• relacionar situações de preconceito social
do passado com as do presente;
• Posicionar-se criticamente em relação a situações de preconceito social.
• Debater, com o professor e os colegas, sobre
contextos históricos específicos de discriminação e/ou perseguição a minorias étnicas,
religiosas de gênero, por exemplo, pode-se
debater sobre a questão negra e o racismo à
luz da Lei Afonso Arinos (Lei 1.390, de
1951), a primeira lei contra o racismo.
• Pesquisa sobre particularidades da história
local ou regional, relativas a conflitos entre
indígenas e fazendeiros, pecuaristas, mineradores, extrativistas, construtoras e empreiteiras de obras públicas.
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• Roda de conversa e debate sobre situações de preconceito em relação a negros e indígenas.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna interior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento
do aluno em relação a:
• Conceituação de minoria social e preconceito;
• Compreensão de contextos históricos
específicos nos quais se evidenciem situações de preconceito social;
• Interesse nos debates sobre superação dos preconceitos e valorização da
diversidade étnica, cultural, religiosa
etc.
• Análise e registro do debate realizado
pelos alunos.
• Auto avaliação da participação dos alunos nos debates desenvolvidos em
sala de aula

14. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Compreender as lutas sociais em prol
da cidadania e da
democracia, em diversos momentos
históricos.

• Descrição e contextualização
dos principais aspectos sociais, culturais, econômicos e
políticos da emergência da
República no Brasil, identificando, nesse contexto histórico, as lutas por direitos civis.
• Construção e compreensão
dos conceitos de democracia
e de cidadania.
• Identificação de elementos
que contribuam para o estabelecimento de uma ordem
democrática, tais como: a liberdade de expressão, o direito de voto, além de dispositivos jurídicos, como o habeas
corpus.
• Busca de informações sobre
direitos civis, no passado e no
presente.

• Propostas de atividades

• Republica: uma necessidade.

• Conceitos de democracia e cidadania.
• Alguns elementos
que compõe a ordem democrática.

• Direito civis no passado e no presente.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de
aula.
• Atividades sequenciadas, a partir das quais
o aluno possa:
• Compreender os mecanismos de poder da
República Velha, consolidados pela “política dos governadores”, o voto de cabresto
e o coronelismo. Analisar a Constituição de
1891, relacionando o federalismo com o
fortalecimento das oligarquias regionais;
• Identificar mudanças e permanências relativas às lutas sociais em prol da cidadania
e da democracia, em diferentes momentos
históricos;
• Distinguir o que é relevante ou não para a
História, explicando os critérios da seleção
efetuada.
• Encenação de episódios de luta pela conquista de direitos civis na História do Brasil,
tais como a Guerra de Canudos, os 18 do
Forte de Copacabana, as passeatas pelas
Diretas Já, a atuação de Chico Mendes no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri etc. e reflexão sobre as motivações e
resultados desses episódios.
• Debate em sala de aula acerca do exercício
da cidadania e do estabelecimento de instituições democráticas, como resultado de
um processo de lutas sociais e políticas.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre a
noção de direitos civis, por meio de
conversas e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Conceituação de cidadania e democracia;
• Descrição de contextos históricos específicos de luta pela cidadania e democracia;
• Compreensão acerca da importância
dos movimentos de defesa da democracia, como fator de transformação
histórica;
• Engajamento pessoal, na defesa de
princípios em prol de uma sociedade
democrática.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre as situações de luta
por direitos civis e pela democracia.

• Elaboração de um trabalho escrito, contemplando um episódio de luta pela defesa
e/ou conquista de direitos civis na História
do Brasil.
• Conhecer aspectos
da História do Acre,
desde a Questão
do Acre, no final do
século XIX até a
época atual.

• Compreender os
instrumentos coletivos e individuais
que legitimam e dinamizam as bases
de uma sociedade
democrática, suas
contradições,
avanços e recuos
no processo histórico.

• Caracterização e compreensão dos ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e
regional até a época atual.
• Identificação de contextos
históricos mais relevantes
para o entendimento da História política e econômica do
Acre, tais como o Tratado de
Petrópolis, o Segundo Ciclo
da Borracha, a elevação à categoria de estado e a disputa
territorial com o Amazonas.
• Posicionamento crítico em relação aos interesses políticos
e econômicos internacionais
concernentes à região amazônica e ao Acre em particular;
• Identificação e análise da
evolução das instituições políticas do Brasil, do voto de cabresto à urna eletrônica, indicando momentos de retrocesso da democracia, como o
Estado Novo ou o Golpe de
1964 e a ditadura militar.
• Descrição e análise das relações entre as transformações
urbanas e seus impactos na
cultura brasileira, entre 1946
e 1964 e na produção das

• Ciclos da republica:
Acre do século XIX
aos dias atuais.
• Tratado de Petrópolis, o Segundo Ciclo
da Borracha, a elevação à categoria
de estado e a disputa territorial com
o Amazonas.
• Interesses internacionais na Amazônia e no Acre.

• O voto na história
do Brasil.

• Transformações urbanas e seus impactos na cultura
brasileira.

• Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de
aula.
• Atividade de pesquisa e elaboração de linha do tempo, marcando e descrevendo os
principais acontecimentos da História do
Acre, relacionado com aspectos da República brasileira do período: instalações urbanas da primeira metade do século XX (estação ferroviária, escola, prefeitura, farmácia etc.), nomes de ruas e praças que rememoram personagens ou fatos republicanos.
• Entrevistas com pessoas mais velhas sobre
a percepção das transformações políticas e
econômicas na História recente do Acre,
por parte da população acreana.

Algumas propostas:
• Roda de conversa, envolvendo conhecimentos gerais sobre a História do
Acre.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre a história política e
econômica do Acre;
• Autoavaliação da participação nas atividades desenvolvidas em sala de
aula;
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas, análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

• Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de
aula.
• Análise de trechos de filmes que tematizem
momentos de desafio à consolidação da
democracia no Brasil, como a minissérie
Agosto ou o filme O ano que meus pais saíram de férias.
• Atividade de pesquisa sobre momentos da
história do Brasil que negou os direitos civis, como exemplo, as diferenças entre as
duas faces do regime que se implantou no

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre o
direito de voto e demais liberdades civis, por meio de conversas e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
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•

•

•

•

•

•

• Pesquisar, identificar e diferenciar
formas
de

•

desigualdades regionais e sociais.
Identificação e compreensão
dos retrocessos no processo
de consolidação da democracia no Brasil, com destaque
para o processo que resultou
na ditadura civil-militar e discutir a emergência de questões relacionadas à memória
e à justiça sobre os casos de
violação dos direitos humanos.
Discussão dos processos de
resistência e das propostas
de reorganização da sociedade brasileira, durante a ditadura civil-militar.
Identificação e comparação
das demandas indígenas e
quilombolas, como forma de
contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura.
Estabelecimento de relação
das conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais.
Identificação de formas de expressão e organização, com
vistas à efetivação de uma ordem social democrática.
Avaliação crítica das instituições democráticas no Brasil,
analisadas numa perspectiva
histórica.
Identificação das transformações ocorridas no debate sobre as questões da diversidade no Brasil, durante o

• Retrocessos no processo de consolidação da democracia
no Brasil.

• Processos de resistência e das propostas de reorganização da sociedade
brasileira.
• Contestação ao modelo
desenvolvimentista da ditadura.

Brasil em 1964: de um lado, a aparência
democrática por manter os três poderes, as
eleições (indiretas) e o sistema partidário
(controlado) e, de outro lado, a realidade
dos bastidores do poder, marcada pela repressão militar e violação dos direitos humanos (prisões, tortura, cassação de mandatos políticos e exílio) e pelo Ato Institucional número 5 (1968-1978).
• Debate, com o professor e os colegas, avaliando a importância de se garantir determinados direitos, como o de voto secreto ou o
de greve, para a efetivação de uma ordem
democrática.
• Leitura e debate de textos que abordem as
demandas indígenas e quilombolas, como
forma de contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura.
• Entrevistas com pessoas mais velhas que
viveram na época da ditadura militar no
Brasil e registro escrito das informações e
conclusões obtidas.

• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Compreensão da importância da legislação para a garantia da liberdade
de ação e de expressão;
• Reconhecimento de que as liberdades civis se constituíram e continuam
se constituindo por meio de um processo histórico;
• Crítica e repúdio aos entraves legais,
econômicos, sociais e culturais ao
avanço da democracia no Brasil.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre os desafios para a democracia no Brasil.

• Pesquisa e debate sobre formas diversas
de organização política.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
as diversas formas de organização

• Atuação de movimentos sociais.
• Redemocratização.

• Instituições democráticas.
• Mudanças e permanências na abordagem em relação às
formas
de
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organização políticas, que se fizeram
presentes na História do Brasil, que
respeitaram ou não
os valores humanos e a diversidade
sociocultural.

•

•

•

•

século XX, e compreensão do
significado das mudanças de
abordagem em relação às formas de organização política
que respeitem ou não os valores humanos e a diversidade
sociocultural.
Comparação, descrição e
análise das características
dos regimes ditatoriais latinoamericanos, com especial
atenção para a censura política, a opressão e o uso da
força, a atuação de movimentos de contestação às ditaduras, bem como para as reformas econômicas e sociais e
seus impactos.
Discussão das motivações
que levaram à criação da Organização das Nações Unidas
(ONU), no contexto do pósguerra e os propósitos dessa
organização.
Estabelecimento de relações
sobre 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.
Identificação de determinadas formas de organização
política, em diferentes momentos da História do Brasil

organização política
que respeitem ou
não os valores humanos e a diversidade sociocultural.
• Regimes ditatoriais
na América Latina e
suas consequências.

• Criação da Organização das Nações
Unidas (ONU).

• Carta dos Direitos
Humanos.

• Pesquisa e debate sobre conjunturas históricas, determinadas no Brasil republicano
(República dos Coronéis, Governo Constitucional de Vargas, Estado Novo, política desenvolvimentista pós1945, Ditadura Militar, Redemocratização do Brasil etc.), e
identificação das formas de organização
política em cada caso.
• Debates sobre as ditaduras e os golpes na
América Latina (com destaque para alguns
países da América do Sul), no período de
1945 a 1990, que permita traçar uma visão
integrada e cronológica dos acontecimentos, no contexto da Guerra Fria. Deve-se observar que foi no período de 1960 a 1980
que a América Latina esteve basicamente
dominada por regimes ditatoriais militares,
onde são exemplos: Paraguai (Alfredo Stroessner, 1954-1989), Argentina (Rafael Videla, 1976-1981), Chile (Augusto Pinochet,
1973-1990), Peru (Velasco Alvarado,
1968-1975), Uruguai (1973-1985), Bolívia
(1964-1982) e Brasil (1964-1985).
• Confecção de cartazes, representando
cada conjuntura pesquisada e a forma de
organização política correspondente.
• Produção de texto sobre as formas de organização política, em relação aos valores humanos e à diversidade sociocultural.

• Conjunturas políticas no período republicano
brasileiro.
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•

•
•
•

•

•

política, por meio de conversas e/ou
atividades relacionadas ao cotidiano.
Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
Identificação de diferentes tipos de organização política;
Estabelecimento de relações entre os
tipos de organização política e conjunturas históricas específicas do Brasil
republicano;
Posicionamento crítico quanto ao caráter humanista ou anti-humanista de
determinadas formas de organização
política.
Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre política, valores humanos e diversidade cultural.

• Conhecer e valorizar os fundamentos da cidadania e
da democracia, de
forma a favorecer
uma atuação consciente do indivíduo,
na sociedade.

•

•

•

•

•

republicano, tais como a centralização do poder na administração Deodorista, o monopólio da máquina do Estado pelas elites latifundiárias na república oligárquica,
o populismo e desenvolvimentismo, a ditadura militar e
os governos neoliberais contemporâneos.
Identificação dos 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.
Análise das transformações
políticas, econômicas, sociais
e culturais de 1989 aos dias
atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores democráticos.
Estabelecimento de relações
das transformações da sociedade brasileira com os protagonismos da sociedade civil,
após 1989.
Discussões sobre o papel da
mobilização da sociedade
brasileira do final do período
ditatorial até a Constituição
de 1988.
Identificação das raízes históricas, dos conceitos de cidadania e democracia e de
como
essas
noções

• Contexto da constituição de 1988.

• Contexto da constituição de 1988.
(Promoção da cidadania e dos valores
democráticos.)
• Contexto da constituição de 1988.
(protagonismos da
sociedade civil).
• Contexto da constituição de 1988.
(protagonismos da
sociedade civil).
• Conceitos de cidadania e democracia.

• Pesquisa e debate sobre formas diversas
de organização política.
• Propostas nas quais o aluno possa:
• Compreender as noções de cidadania e democracia, numa perspectiva histórica;
• Identificar e desaprovar discursos autoritários e anti-humanistas, remetendo-se à História do Brasil republicano;
• Identificar e desaprovar situações de preconceito, remetendo-se à História do Brasil
republicano.
• Propor ao aluno comparar as Constituições
de 1891 e 1988, em seus três primeiros artigos, observando que, enquanto a de 1891
começa definindo o Estado, as províncias e
a futura capital, a de 1988 inicia-se definindo seus princípios democráticos. O que
isso significa? Por que a constituição de
1988 foi chamada de “Constituição cidadã”? Deve-se discutir, ainda, como a
Constituição de 1988 tratou a posse da
terra, o racismo, as demandas indígenas e
quilombolas.
• Análise de imagens, representando momentos marcantes na História política do
Brasil republicano e debate sobre a relação
dessas imagens com o discurso político da
época.
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Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
os fundamentos da democracia e da
cidadania, por meio de conversas
e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Compreensão da evolução histórica
das noções de democracia e cidadania;
• Identificação de promoção ou negação da cidadania, em momentos específicos da História do Brasil recente;
• Posicionamento crítico acerca dos
eventos/contextos históricos estudados em sua relação com o fortalecimento da democracia ou a promoção
da cidadania.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre os fundamentos da cidadania e da democracia.

receberam interpretações diferenciadas, ao longo do
tempo.
• Reconhecimento de ideologias autoritárias que se utilizam de um discurso democrático.

• Identificar e analisar criticamente os
vários conflitos sociais e organizações sociais que,
historicamente,
desrespeitaram os
direitos e valores
das sociedades.

• Identificação e comparação
das dinâmicas do capitalismo
e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos
vivenciados na Europa.
• Identificação de especificidades e os desdobramentos
mundiais
da
Revolução
Russa e seu significado histórico.
• Conceito de totalitarismo.
• Descrição e contextualização
dos processos da emergência
do fascismo, regime stalinista
da União Soviética e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio.

• Ideologias autoritárias com discursos
discurso democrático.

• Contexto político e
econômico mundial
na primeira metade
do século XX e primeira guerra mundial.
• Revolução russa e
significado histórico.
• Conceito de totalitarismo.
• Regimes totalitários.

• Discussões e elaboração de projetos relativos à promoção da cidadania no contexto
escolar: estamos assegurando que todos
os colegas se expressem livremente e sejam escutados? As religiões de nossas famílias são respeitadas pelos colegas? O
que podemos fazer para ajudar um colega
com dificuldades no aprendizado? Como
manter a sala de aula limpa? Por que é importante deixar o banheiro limpo e seco depois de usá-lo? A escola tem acesso para
deficientes? O que podemos fazer para promover a cidadania na escola, no bairro ou
na comunidade?
• Pesquisa sobre eventos recentes na História política do Brasil, relacionando-os aos
fundamentos da democracia e da cidadania e produção de textos sobre os resultados obtidos.
• Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de
aula.
• Análise de trechos de filmes e/ou obras literárias que tematizem os eventos catastróficos que marcaram o cenário europeu
na primeira metade do século XX (Filmes
como Nada de novo no Front, Reds, A lista
de Schindler etc. ou livros como A Revolução dos Bichos, de George Orwell).
• Atividades sequenciadas, por meio das
quais o aluno possa:
• Conhecer e compreender o cenário europeu fin-de-siécle;
• Identificar as principais características dos
regimes totalitários surgidos na Europa, na
primeira metade do século XX;
• Identificar os principais fatores que levaram
à eclosão da Segunda Guerra Mundial.
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Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre o
conceito de totalitarismo, por meio de
conversas e/ou atividades relacionadas ao cotidiano.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Conceituação de totalitarismo;
• Compreensão do contexto político e
econômico mundial na primeira metade do século XX;
• Interesse nos debates sobre respeito/desrespeito
aos
valores

• Compreender as
transformações
ocorridas nas sociedades contemporâneas após os
conflitos mundiais,
bem como a divisão do mundo em
dois blocos.

• Caracterização e discussão
das dinâmicas do colonialismo, nos continentes africano e asiático e as lógicas de
resistência das populações
locais, diante das questões
internacionais.
• Identificação e contextualização do protagonismo das populações locais na resistência
ao imperialismo na África e
Ásia.
• Relação dos fatores políticos
e socioeconômicos que levaram à Segunda Guerra Mundial.
• Posicionamento crítico diante
de ideologias totalitárias, no
passado e no presente.
• Identificação e análise dos
aspectos da Guerra Fria, seus
principais conflitos e as tensões geopolíticas, no interior
dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.
• Identificação dos papéis assumidos pelos Estados Unidos e União Soviética, definindo um sistema bipolar de
poder mundial, em substituição à multipolaridade, de fins
do século XIX e início do XX.
• Percepção da guerra como
absurdo moral, evidenciado
pelo sofrimento e destruição,
causados pelos dois conflitos
mundiais.
• Disponibilidade em participar
de atividades de caráter

• Imperialismo europeu no século XX.

• Resistência ao imperialismo na África
e Ásia.
• Segunda
Mundial.

• Pesquisa sobre personalidades africanas e
indianas, cujas trajetórias de vida contribuem para romper o estereótipo de uma
África atrasada e uma população ignorante.
• Painel das principais características do fascismo, regime stalinista da União Soviética
e do nazismo, na Alemanha.
• Debate, com o professor e os colegas, sobre os genocídios promovidos por regimes
totalitários, no século XX, e registro escrito,
sintetizando as principais conclusões.

humanos, em relação a instituições
sociais, historicamente determinadas.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre as consequências sociais da implementação de regimes
totalitários.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas, análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

• Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de
aula.
• Projeção e análise de filmes e/ou super-heróis de histórias em quadrinhos (Super-Homem, Mulher Maravilha, Capitão América)
que promoveram o ideário norte-americano
na luta contra o comunismo. Além disso,
trechos de filmes que tematizem o contexto
político mundial pós-guerra fria, como Dr.
Fantástico, Treze dias que abalaram o
mundo etc.
• Debate, com o professor e os colegas, avaliando contextos de tensão entre as duas
superpotências mundiais na época da
Guerra Fria, como no caso da Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã ou dos Mísseis de
Outubro. Além disso, pode-se pensar em
como as tensões da Guerra Fria refletiramse no cenário político brasileiro da época.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre o
contexto político mundial logo após a
Segunda Guerra Mundial.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Compreensão da conjuntura política
mundial no período pós-guerra;
• Reconhecimento dos fatores de tensão entre as duas potências mundiais, na época da Guerra Fria;
• Crítica ao discurso ideológico de justificação da política armamentista.

Guerra

• Crítica ao totalitarismo.
• Guerra Fria.

• Guerra Fria. (sistema bipolar de poder mundial).

• Guerra como absurdo moral.

• Ativismo pacifista.
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•

•

•

•

•

•

• Conhecer as transformações

•

pacifista ou de protesto contra guerras e/ou injustiças sociais.
Conhecimento e compreensão de aspectos gerais da ordem mundial após a Segunda
Guerra: bipolaridade e Guerra
Fria.
Comparação entre aspectos
políticos, sociais, econômicos
e culturais de alguns dos países envolvidos no conflito, antes e depois da Segunda
Guerra Mundial.
Percepção e tomada de posição com relação aos valores
que embasavam os discursos
políticos no período pósguerra.
Utilização dos conhecimentos
sobre a época da Guerra Fria,
para uma compreensão mais
acurada e uma ação mais efetiva, tendo em vista a realidade do presente.
Descrição e avaliação de alguns dos principais conflitos
da História recente: questão
da Palestina, Invasão do Iraque, Revolução Cubana, conflitos decorrentes da descolonização da África e da Ásia,
entre outros.
Participação em debates sobre a conjuntura política e militar contemporânea.
Análise das mudanças e permanências associadas ao
processo de globalização,

• Mundo pós-guerra
fria.

• Mundo pós-guerra.

• Mundo pós-guerra.

• Guerra Fria.

• Entrevistas com pessoas mais velhas que
viveram na época dos pós-Segunda Guerra
com registro escrito dos resultados obtidos.
• Elaboração de mapa conceitual, a partir da
leitura de texto didático sobre conflitos, no
mundo contemporâneo.
• Debates e reflexão do significado do termo
“descolonização”, comumente usados pelos autores. Por que não se usa o termo “independência” para se referir ao processo
separatista das colônias africanas, tal
como é usado para as colônias da América?
Podem-se relacionar as guerras de independências africanas ao contexto da
Guerra Fria e aos interesses internacionais,
na exploração dos recursos minerais e petrolíferos existentes no continente africano,
avaliando o caso do Congo.
• Pesquisa sobre contextos históricos específicos de conflito ou guerra nas últimas décadas, com registro escrito dos resultados
obtidos.

• Análise e registro da produção escrita
do aluno.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre os contextos de tensão
entre Estados Unidos e União Soviética, nas décadas seguintes ao fim da
Segunda Guerra Mundial e sobre alguns dos principais conflitos da história contemporânea.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas, análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

• Registro, no caderno ou outro suporte, das
principais ideias estudadas em sala de
aula.

Algumas propostas

• Guerra Fria. (conflitos da História recente).

• Conjuntura política
e militar contemporânea.
• Globalização.
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estruturais e contextuais, ocorridas
a partir do processo da globalização;

•

•

•

•

• Identificar, contextualizar e posicionar-se,
criticamente, frente a atitudes de desrespeito e violação

considerando os argumentos
dos movimentos críticos às
políticas globais.
Compreensão e análise das
transformações nas relações
políticas locais e globais, geradas pelo desenvolvimento
das tecnologias digitais de informação e comunicação.
Discussão das motivações da
adoção de diferentes políticas econômicas na América
Latina, assim como seus impactos sociais nos países da
região.
Análise da crise capitalista de
1929 e seus desdobramentos em relação à economia
global.
Estabelecimento de comparações entre os 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.

• Identificação de ações de extermínio, racismo, tortura,
discriminação contra a mulher e outras situações de violação dos direitos humanos,
em contextos históricos específicos, com ênfase em episódios da História do Acre.

• Globalização.

• Globalização. Diferentes políticas econômicas na América Latina.
• Globalização e a
crise de 1929.
• Globalização. A participação do Brasil
no cenário internacional.

• Violação dos direitos humanos, com
ênfase em episódios da História do
Acre.

• Atividades sequenciadas, a partir das quais
o aluno possa:
• Identificar e comparar os principais blocos
econômicos e seus países membros: o que
negociam, com quem negociam, quais as
regras de entrada em um bloco econômico
e quais os benefícios para os países;
• Discutir o consumo desenfreado das novidades tecnológicas com a contínua busca
por modelos novos e suas consequências
para o meio ambiente, com o desperdício
de materiais, recursos naturais e de energia. Qual o custo social da produção de um
novo aparelho e do descarte de um seminovo? O que fazer com o lixo eletrônico que
se avoluma a cada dia? O que é consumo
consciente?
• Coletar dados, buscando reconhecer avanços e recuos nas desigualdades sociais, no
acesso à educação, no padrão de vida e na
saúde.
• Leitura e debate de texto sobre década de
1920, nos Estados Unidos, destacando
suas inovações e contradições: a sociedade de massa, a multiplicação dos bens
de consumo (automóveis, geladeiras, rádios, fogões etc.), o boom do cinema, da liberação da mulher etc.
• Elaboração de um trabalho escrito, contemplando as relações de poder em âmbito internacional, no passado e no presente.
• Situações em que o aluno possa conhecer
contextos de ações de caráter anti-humanista, como tortura, extermínio, discriminação etc., por meio de pesquisa em fontes
diversas, documentos, entrevistas com historiadores ou outros pesquisadores do
tema, documentários etc.
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• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
aspectos da Guerra Fria.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas atividades relacionadas na coluna anterior.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
• Conceituação de bipolaridade e
Guerra Fria;
• Descrição de contextos históricos específicos de tensão internacional entre os blocos capitalista e comunista;
• Compreensão dos motivos ideológicos e econômicos envolvidos na rivalidade entre Estados Unidos e União
Soviética.
• Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre o período da Guerra
Fria.
• Avaliação escrita, envolvendo questões de tipos diversos, como questões
de múltipla escolha, questões abertas, análise de documentos históricos
e/ou textos historiográficos etc.

Algumas propostas:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre
direitos humanos e ações ou atividades anti-humanistas.
• Observação, registro e análise da participação e interesse do aluno nas

dos direitos humanos.

• Discussão e análise das causas da violência contra populações marginalizadas (negros, indígenas, mulheres,
LGBT camponeses, pobres
etc.) com vistas à tomada de
consciência e à construção
de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas.
• Análise dos aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques
entre diferentes grupos e culturas.
• Identificação e discussão das
diversidades identitárias e
seus significados históricos
no início do século XXI, combatendo e repudiando quaisquer situações e formas de
preconceito e violência.

• Cultura de paz (negros,
indígenas,
mulheres,
LGBT
camponeses, pobres e todos os demais).

• Terrorismo na contemporaneidade e
movimentos migratórios.

• Produção de cartazes e desenhos, representando contextos históricos específicos
de discriminação social contra populações
marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, LGBT camponeses, pobres etc.), seguida de situação de troca de ideias, com o
professor e os colegas, sobre os desenhos
apresentados.
• Debate sobre uma situação de preconceito,
vivenciada no mundo contemporâneo e estabelecimento de relações com contextos
análogos, no passado.
• Atividade, em grupos, de leitura de documentos relacionados à discriminação social
e registro escrito das conclusões obtidas.

• Diversidades identitárias do século XXI.

•
•

•
•

•
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atividades relacionadas na coluna anterior.
Comparação contínua de registros de
acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a:
Identificação de algumas das diferentes formas de violência e discriminação em contextos históricos específicos;
Compreensão da relação entre as culturas particulares e o respeito a valores de caráter universal;
Estabelecimento de relações entre situações de desrespeito e violação de
direitos humanos, no passado e no
presente.
Análise e registro da produção escrita
do aluno sobre desrespeito e violação
dos direitos humanos, numa perspectiva histórica.
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1. REFLEXÕES SOBRE A LÍNGUA INGLESA
Para melhor compreender o ensino de Língua Estrangeira (LE) na rede pública, é necessário fazer uma breve retrospectiva histórica sobre o seu ensino
no Brasil e no estado do Acre, tanto em relação à legislação que inclui a Língua Estrangeira no currículo, quanto aos documentos que orientam as práticas
pedagógicas dos professores.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692/1971 já previa a inclusão de uma Língua Estrangeira na parte diversificada do currículo,
porém em caráter não obrigatório. A Constituição Federal de 1988 torna o ensino gratuito e obrigatório, um dever do Estado e um direito do cidadão. Nesse
momento, já se discutia a necessidade de estabelecer conteúdos mínimos para o ensino.
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) insere a Língua Estrangeira como componente curricular obrigatório, tanto
no currículo do Ensino Fundamental, quanto no do Ensino Médio. O quinto parágrafo do Artigo 26 deixa bem claro a necessidade da inclusão da Língua
Estrangeira no Ensino Fundamental.
Art. 26. Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela.
§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha
ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.
Art. 36. Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 – ensino médio.
III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro
das disponibilidades da instituiçã (BRASIL, 1996).

Em 1998, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Fundamental e, em 2000, os PCNs do Ensino Médio, que vieram reformar
o ensino em todo o território nacional junto com a Constituição de 1988 e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996).
Em 1999, a Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE) criou o Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado – Parâmetros em Ação,
que ofereceu aos professores oportunidades para reflexão, análise e revisão de sua prática pedagógica, com o objetivo de promover intervenções no processo
de ensino e aprendizagem.Dessa iniciativa, e para dar suporte a tais intervenções, foram elaborados os primeiros Referenciais Curriculares de Línguas Estrangeiras para o Ensino Fundamental, distribuído em 2004, e para o Ensino Médio, distribuído em 2006.
Em 2008 e 2009, com a finalidade de continuar apoiando as equipes escolares no processo de concretização do currículo, um novo processo de
formação de professores foi realizado e foram elaborados novos subsídios para o trabalho pedagógico com as diferentes áreas curriculares, incluindo o
Caderno de Orientação Curricular de Língua Inglesa, o qual funciona como um desdobramento dos Parâmetros Curriculares Nacionais e uma atualização do
Referencial Curricular elaborado anteriormente, este, disponibilizado em 2010 para as escolas da rede pública do estado do Acre.
O processo de formação tem sido contínuo desde 1999 para que professores e equipes escolares possam encontrar nas orientações um suporte para
enfrentar os desafios colocados nesse novo século. No presente momento, as escolas da rede pública de Ensino Fundamental do Acre têm promovido o
ensino de apenas uma língua estrangeira (Inglês ou Espanhol), devido à impossibilidade de ofertar uma segunda. Já as escolas estaduais de Ensino Médio
têm oferecido duas línguas estrangeiras, Inglês e Espanhol, como componentes curriculares obrigatórios, desde 2010 (Resolução CEE/AC nº 77/2010),
levando em conta fatores históricos e a Lei Federal 11.161/2005, que deliberava sobre a oferta obrigatória da língua espanhola no Ensino Médio.
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Em 2018, a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dá início a uma nova etapa na educação brasileira. Esse documento, de caráter
normativo, é referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas pedagógicas de todos os componentes curriculares,
e insere a Língua Inglesa como a Língua Estrangeira obrigatória nas escolas brasileiras de Ensino Fundamental II. Ademais, a BNCC indica que
As decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências […] do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho). […] A explicitação das competências oferece referências para o
fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC (BRASIL, 2017, p. 13).

Considerando esses princípios, o trabalho da equipe de redatores do Currículo de Referência Único do Acre, apoiou-se em dois pilares – que se
articulam e se complementam – em um trabalho de comparação e de reescrita. Resgatou-se o que existia de semelhante nos textos introdutórios e nas
estruturas organizacionais da Base Nacional Comum Curricular e das Orientações Curriculares, para abordar, em seguida, as contribuições e potencialidades
indicadas pela Base Nacional Comum Curricular, tendo o cuidado de complementar, aprofundar e contextualizar as novas propostas, dentro de um currículo
que já estava em uso, porém não consolidado, além de manter a estrutura do quadro organizador vigente.
Em uma sociedade globalizada marcada pela diversidade, pelo pluralismo cultural e pelas tecnologias digitais, é preciso repensar o papel do aluno,
do professor e da escola. Tanto os alunos, como os professores devem estar abertos para uma aprendizagem colaborativa, ambos deixam sua posição passiva
e passam a atuar como colaboradores-construtores no processo de ensino e aprendizagem. Nesse cenário, a escola deve educar o aluno a manter uma
postura ética, política e cidadã. O papel do professor é ensinar a pensar e agir criticamente, proporcionando ao aluno engajar-se em práticas sociais pela fala,
compreensão oral, leitura e escrita, cujo grande desafio é a negociação de significados em nome da diversidade. Para Roxane Rojo, isso implica negociar uma
crescente variedade de linguagens e discursos: interagir com outras línguas e linguagens, [ ... ] criando sentido da multidão de dialetos, acentos, discursos,
estilos e registros presentes na vida cotidiana. (Rojo, 2013, p. 17). Como evidenciado pela Base Nacional Comum Curricular, o foco é na função social e
política do Inglês e seu status é o de língua franca, o que torna esse idioma “um bem simbólico para falantes do mundo todo” (BRASIL, 2017, p. 240). Tal
perspectiva descarta a ideia de que “o único inglês “correto” – e a ser ensinado – é aquele falado por estadunidenses ou britânicos. (BRASIL, 2017, p. 239).
Saber Inglês pode, então, possibilitar “a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos na
construção de conhecimentos e continuidade nos estudos” (BRASIL, 2017, p. 239).
Contrapondo-se à visão tecnicista do ensino de línguas, que valoriza aspectos estruturais e enfatiza o aprendizado de vocabulário e regras
gramaticais, propõe-se, neste documento, o ensino e aprendizagem do Inglês "no uso e para o uso", que valorize as práticas de letramento pela língua em
diferentes situações ou contextos sociais, com sua diversidade de funções, sua variedade de estilos e modos de falar, que têm papel importante na formação
integral, crítica e cidadã, que prevê o desenvolvimento pleno do aluno, considerando não apenas a sua peculiaridade, mas também sua diversidade. A educação integral está baseada na questão da empatia, da equidade, da tolerância, do respeito, da responsabilidade, em princípios éticos e democráticos, em
uma consciência crítica e reflexiva.
Para estar de acordo com essa concepção, é importante que o trabalho em sala de aula se organize em torno do uso e que privilegie a reflexão sobre
as diferentes possibilidades de emprego da língua por parte dos alunos, isto é, o desenvolvimento de práticas de letramento. Isso implica, certamente, na
rejeição de uma tradição de ensino apenas transmissiva, preocupada em oferecer aos alunos conceitos e regras prontas, repassando ao aluno a responsabilidade de apenas memorizá-las, em uma perspectiva de aprendizagem centrada em automatismos e reproduções mecânicas. Por isso é que esta proposta
para o ensino de Língua Inglesa prevê, não apenas o desenvolvimento de capacidades necessárias às práticas de leitura e escrita, mas também, de fala e
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escuta compreensiva em situações públicas, sendo a própria aula uma situação de uso público da línguaiii. A Base Nacional Comum Curricular prevê ainda
saberes sobre as possibilidades de entrelaçamento de “diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual) ” e seus recursos semióticos,
“em um contínuo processo de significação contextualizado, dialógico e ideológico. ” (BRASIL, 2017, p. 240).

2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
Linguagem e língua - A concepção de língua do Currículo de Referência Único de Língua Inglesa do Estado do Acre está relacionada ao conceito de
língua franca, reelaborado por Clarissa Menezes Jordão, com base em pesquisadores como David Crystal (2003), entre outros citados por Jordão (2014), e
está intimamente relacionada à sua função política, social e econômica. Crystal (2003) nos leva a entender não só a importância da língua franca, mas
também os riscos envolvidos, como quem mantém o poder linguístico e como se mantém o status quo. Assim como aborda Kanavillil Rajagopalan (2003),
que defende uma linguística crítica, que envolva a linguagem, a identidade e a ética. Como afirmado na Base Nacional Comum Curricular, “esse entendimento
favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade, isto é, para o reconhecimento das (e o respeito às) diferenças, e para a compreensão de
como elas são produzidas nas diversas práticas sociais de linguagem, o que favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo,
o(s) outro(s) e a si mesmo” (BRASIL, 2017, p. 240). A Base, para tanto, adota uma visão sóciointeracional da linguagem. A noção de aprendizagem, por outro
lado, baseia-se na teoria de Vygotsky (1996), que identifica dois níveis de desenvolvimento na aprendizagem, o real e o potencial. No primeiro, encontra-se a
habilidade de execução de diversas atividades de maneira independente. O segundo envolve as tarefas que o aluno pode desenvolver com a ajuda de uma
pessoa mais experiente, o que pode implicar artefatos com a linguagem ou recursos tecnológicos. Desse modo, o trabalho de colaboração é fundamental,
não só para o sucesso de um aluno, mas de toda a turma. Além disso, a colaboração entre pares propicia o desenvolvimento do pensamento crítico, promove
o protagonismo juvenil, eleva a motivação e a autoestima e, também, proporciona uma atmosfera positiva no ambiente de aprendizagem.
Língua franca - A Base Nacional Comum Curricular preconiza a relação entre língua, território e cultura, considerando a função social e política do
inglês, enquanto língua franca. Nessa perspectiva, o aluno deixa de ser submisso somente às normas linguísticas, mas ao discurso e seu uso diferenciado em
diversos contextos de interação, para tornar-se autônomo e independente. O professor assume seu caráter de não nativo e não mais aspira alcançar a posição
inatingível e idealizada do falante nativo. A língua inglesa deixa de ser a “língua do imperialismo” ou do “centro”, restrita a países como os Estados Unidos ou
a Inglaterra, e a noção de “língua estrangeira” passa ser ressignificada em contraponto com a percepção do local, da aprendizagem de si e do outro, como
propõe Clarissa Jordão Menezes.
Multiletramento - Para tratar a questão dos multiletramentos, conceito presente na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 240), utilizase a conceituação de Roxane Rojo.
Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver o uso de novas tecnologias da comunicação e de informação, mas caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do alunado e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático de textos/ discursos que ampliem o repertório cultural,
na direção de outros letramentos. (ROJO, 2012, p. 13)

A autora nos lembra ainda que é importante levar em consideração as produções culturais que estão à nossa volta (textos híbridos de diferentes
gêneros) e a necessidade de novas ferramentas, que nos permitem interagir não mais com textos engessados, mas com hipertextos, hipermídias e afins, e
incentiva um aluno crítico e autônomo. Há de ser reforçado ainda que os textos contemporâneos, escritos ou orais, com os quais os alunos interagem são
altamente multimodais e constituem-se em verdadeiras paisagens semióticas (Kress, 2003)ivpela imbricação da escrita verbal, imagens, sons e layout em
sua tessitura.
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3. PARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
Este documento propõe, para cada ano, o desenvolvimento de uma ou duas temáticas (s) transversal (is), como ferramentas que possibilitam a escola
alcançar as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (p 9-10) e as específicas para a Língua Inglesa. São temas tratados de forma a permitir
que os alunos percebam que a linguagem está impregnada de valores, podendo ser um instrumento para uma ação mais efetiva e crítica no mundo. São
indicados temas que abordam questões ambientais e indígenas, além de questões que são próprias do momento histórico atual e que perpassam tanto a
região e/ou comunidade local, quanto à sociedade brasileira e/ou global, afligindo-as e exigindo tomada de consciência e posicionamentos éticos em relação
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta, como a questão do bullying, da violência, do respeito à diversidade e ao idoso, além de educação financeira.
Os temas propostos estão distribuídos nos objetivos e nas orientações didáticas e devem ser trabalhados de forma integrada ao conteúdo das aulas,
para o desenvolvimento das competências e habilidades, como prevê a Base Nacional Comum Curricular, visando o uso da língua em práticas letradas de
comunicação. Outros temas, além dos que estão propostos neste documento, podem ser trabalhados, levando em consideração a relevância social. O eixo
da Dimensão Cultural permite ao professor e ao aluno desenvolverem projetos interdisciplinares com os diferentes componentes curriculares e está conectado
à primeira competência específica de Língua Inglesa, que permite ao aluno identificar-se em um mundo plural e multicultural, refletindo criticamente sobre
seu processo de aprendizagem e sobre seu lugar em um mundo globalizado. Está em consonância também com a competência que recomenda o conhecimento de diferentes patrimônios culturais, a fim de que o aluno amplie sua perspectiva de mundo em contato com diferentes manifestações artístico-culturais,
possibilitando um trabalho interdisciplinar com os componentes curriculares de Arte, Educação Física, História e Geografia.

4. ORIENTAÇÕES E REFLEXÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
4.1. Anos finais
Enquanto o componente da Língua Inglesa na Base Nacional Comum Curricular está organizado por Eixos (Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimentos
Linguísticos e Dimensão Intercultural), Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades, o Currículo de Referência Único do Estado do Acre
mantêm a estrutura do currículo anterior, elaborado em 2009, organizado em Objetivos (capacidades), Conteúdos, Propostas de Atividade e Formas de
Avaliação, persistindo, desta forma, na visão sociointeracional da natureza da linguagem e do processo de aprendizagem, que busca o engajamento discursivo
do aluno e aproxima a possibilidade da Língua Inglesa atuar como um instrumento capaz de ampliar horizontes de comunicação e intercâmbio cultural e
científico.
Mesmo mantendo a organização, os conteúdos propostos para cada ano consideram todas as habilidades da Base Nacional Comum Curricular e
fazem a integração dos eixos, de forma que eles dialoguem entre si e não estejam isolados. Assim, a conscientização intercultural (eixo Dimensão Intercultural)
está relacionada com a questão política e cultural em um mundo globalizado e abrange a questão da Língua Inglesa como língua franca. O trabalho com esse
eixo contempla ainda o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, em constante diálogo com os componentes curriculares de Geografia, História, Língua
Portuguesa, Arte e/ou Educação Física. As habilidades do eixo Conhecimentos Linguísticos foram incorporadas às situações de uso da Língua Inglesa nas
práticas de compreensão e produção orais e escritas (eixos Oralidade, Leitura e Escrita). Assim, no Currículo de Referência Único do Estado do Acre, as práticas
de produção oral envolvem as de compreensão oral (eixo Oralidade) e as de produção escrita (eixo Escrita). Ademais, as práticas de produção escrita (eixo
1076

Escrita) abrangem as de compreensão de leitura (eixo Leitura), a Fala e a Escuta (eixo Oralidade) dos colegas e de textos orais autênticos, antes do processo
de escrita. Por conseguinte, textos orais e escritos de gêneros variados são utilizados nas práticas de letramento em Língua Inglesa.
As práticas de compreensão e produção escrita (eixos Leitura e Escrita) envolvem o estudo de diferentes gêneros textuais, com devida atenção ao
caráter autêntico do texto, à organização textual, ao uso de estratégias de leitura e ao planejamento da escrita, vista como processo colaborativo entre pares.
O mesmo procedimento pedagógico se dá com as práticas da oralidade (escuta e fala).
A cada bimestre, o trabalho com todas as práticas de linguagem (eixos), incluindo a conscientização intercultural (eixo Dimensão Intercultural) e a
conscientização linguística (eixo Conhecimentos Linguísticos), deve ser garantido e não realizado de forma desconectada ou fragmentada, com o uso da língua
dentro de um contexto formativo, aproximando os alunos do uso prático e dos propósitos da comunicação na vida real.
A progressão acontece no adensamento de gêneros textuais, ou seja, gêneros com organização textual mais simples no 6º e 7º anos e gêneros de
tessitura mais complexa no 8º e 9º (biografias, editoriais, notícias, artigos de opinião), que foram selecionados com base nas temáticas indicadas para cada
ano. Por exemplo, no 6º ano, os gêneros trabalhados são perfis pessoais, receitas, poemas curtos, letras de músicas e regras de jogos. Já no 9º ano, serão
trabalhados os textos de vários gêneros da esfera jornalística, que incorporam diferentes sequências linguísticas, tais como: a argumentativa, a narrativa e a
expositiva, por exemplo.
Com as situações de aprendizagem de leitura divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura, é possível desenvolver um método que fomente a aquisição
da autonomia do aluno, assegurando-lhe, dessa forma, o desenvolvimento das competências educacionais.
Tomando-se como referência os propósitos da escola apresentados anteriormente e o conjunto de orientações pedagógicas contidas neste documento,
o direito é de que os alunos sejam capazes de:

6º ANO
• Compreender que o mundo é multilíngue e multicultural.
• Interagir em situações de comunicação (compreensão e produção oral).
• Compreender, de modo geral, os diferentes gêneros textuais (verbais, não-verbais e multimodais), conhecendo elementos de organização
textual e entendendo a leitura como um processo não-linear.
• Expressar-se na LI por meio da escrita, em formatos diversos, com a mediação do professor.
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7º ANO
• Compreender o fenômeno linguístico da variação na própria língua materna e o fato de que a LI não existe só na variação padrão.
• Interagir em situações de comunicação (compreensão e produção oral).
• Compreender, de forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos em mídias impressas e digitais, conhecendo elementos de organização
textual e entendendo a leitura como um processo não-linear.
• Expressar-se na LI por meio da escrita, em formatos diversos, com a mediação do professor.

8º ANO
Conhecer diferentes patrimônios culturais difundidos através da LI.
Interagir em situações de comunicação (compreensão e produção oral).
Compreender, de forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos, em mídias impressas e digitais, conhecendo elementos de organização
textual e entendendo a leitura como um processo não-linear.
Expressar-se na Língua Inglesa por meio da escrita, em formatos diversos e presentes em diferentes ambientes de circulação, explorando o
uso de repertório linguístico.

9º ANO
• Compreender a expansão da LI em determinados momentos históricos.

1078

• Interagir em situações de comunicação (compreensão e produção oral), de cunho argumentativo.
• Compreender, de forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos (mídia impressa ou digital).
• Expressar-se na LI por meio da escrita, em formatos diversos e presentes em diferentes ambientes de circulação, de forma ética, crítica e
responsável.

5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ÁREA
Com o objetivo de nortear escolas e professores na condução e aplicação dos componentes curriculares de forma interdisciplinar, as competências
gerais da Base Nacional Comum Curricular estarão presentes em todos os níveis de ensino da educação básica, visando proporcionar aos alunos uma formação humana integral. Essas competências se articulam na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e
valores, conforme preconizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996).
O trabalho com a língua inglesa envolve 6 competências específicas, as quais se acham articuladas com as 6 competências de linguagens, que por
sua vez estão inseridas dentro das grandes competências da Base Nacional Comum Curricular, e devem garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA ÁREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 01. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construcomo formas de significação da realidade e expressão de subjetividades
ção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
e identidades sociais e culturais.
02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade inte- 02. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais
lectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investie linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para contigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
nuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problesocial e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, demas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimenmocrática e inclusiva.
tos das diferentes áreas.
03. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Li03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
bras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital, – para se expressar e
e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes
da produção artístico-cultural.
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04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-mocontextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de contora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
flitos e à cooperação.
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, 04. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeipara se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
ental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuao entendimento mútuo.
ando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo.
05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de in- 05. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diverformação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
sas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver proparticipar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e
06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivênculturas.
cias culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe pos- 06. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação
sibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer esde forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas socicolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
ais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e de07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
senvolver projetos autorais e coletivos.
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
(BNCC, Brasil 2018).
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta.
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
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(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE INGLÊS
• Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua
inglesacontribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive noque concerne ao mundo do trabalho.
• Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens emmídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acessoao
conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para acompreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercíciodo
protagonismo social.
• Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a línguamaterna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários,
em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.
• 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.
• 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.
• 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.
Como forma de sintetizar e orientar, metodologicamente, o professor quanto ao currículo da disciplina de Língua Inglesa, apresentamos, a seguir, o
Quadro Organizador Curricular com todos os objetivos de aprendizagem do 6º ao 9º ano, organizado por eixos estruturantes e conteúdos a serem trabalhados
pelos professores, com o intuito de garantirmos direitos de aprendizagem de cada aluno, conforme o disposto na Base Nacional Comum Curricular.
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Compreender que o
mundo é multilíngue e multicultural.

• Investigação e reflexão sobre o
alcance da Língua Inglesa no
mundo, como língua materna
e/ou oficial (primeira ou segunda língua), através dos processos de colonização.
• Observação e identificação da
presença da Língua Inglesa no
Brasil e no cotidiano (palavras,
expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e
seu significado a partir de experiências do seu cotidiano.
• Avaliação e problematização
de elementos/ produtos culturais de países de Língua Inglesa absorvidos pela comunidade local, como músicas, filmes estrangeiros, jogos digitais, internet, festas culturais
etc.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Prática de investigação: países
que têm o Inglês
como
Língua
Materna e /ou
oficial;
• Identificar a presença da Língua
Inglesa no cotidiano;

• Influência
da
Língua Inglesa e
da cultura anglosaxônica no Brasil;
• A influência da
globalização na
disseminação
do inglês no
mundo.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Levantamento de conhecimento prévio dos
alunos sobre países falantes do inglês no
mundo e exposição de mapas ou reprodução
de vídeos que ilustrem alguns países falantes da Língua Inglesa como língua materna
e/ou oficial.
• Coleta de dados através de pesquisas (no
meio impresso e no virtual) para a construção de conhecimento adicional sobre as línguas faladas no mundo, especialmente o inglês e o português.
• Rodas de conversa em que se discuta a presença de palavras estrangeiras no cotidiano
dos alunos fora da sala de aula, a partir do
que eles conseguem se lembrar de programas de TV, nomes de pessoas, estabelecimentos, produtos, músicas, internet etc.
• Reflexão e avaliação crítica sobre a existência de palavras na língua portuguesa que
substituam a estrangeira e sobre a influência das culturas de países de Língua Inglesa
na nossa sociedade, percebendo as relações de poder, como forma de resistência,
incluindo, porém, o julgamento de que as línguas são dinâmicas, evoluem e influenciam
umas as outras.
• Apresentar um texto ou slide sobre a influência da Globalização na disseminação do inglês no mundo. Promover um debate sobre
o tema, apresentando situações reais como
exemplo e referência.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Pelo professor:
• Observação e registro dos conhecimentos prévios levantados e da participação e envolvimento dos alunos nas
conversas, reflexões e trocas realizadas, com base, também, nas pesquisas realizadas pelos alunos;
• Acompanhamento da participação e
envolvimento dos alunos nos trabalhos
em grupos:
• Empenho na busca e seleção de informações;
• Identificação das características do gênero painel nos trabalhos produzidos;
• Desvelo na elaboração do painel e na
comunicação do conhecimento construído;
Pelo grupo:
• Observação e registro dos relatos e
conclusões dos grupos em relação aos
trabalhos e conteúdos estudados;
• Tomada de decisões, junto com o professor, sobre onde publicar os painéis
a fim de socializar o trabalho feito na
escola.

Atividades em grupos:
• Pesquisa e identificação de países, dos diferentes continentes, onde a Língua Inglesa se
difundiu devido aos processos de colonização (mapase/ou locaisturísticos que ilustrem esses países).
• Coleta e exposição de rótulos e embalagens
de produtos comercializados no Brasil e que
contenham palavras oriundas da Língua Inglesa.
• Pesquisa e elaboração um glossário com palavras da Língua Inglesa presentes nas situações do dia a dia, como em gírias (brother,
crush) e estrangeirismos, com os possíveis
significados para as palavras e expressões
encontradas.
• Produção de painéis contendo os resultados
das conversas, pesquisas e reflexões realizadas e troca de informações entre os grupos sobre o conteúdo trabalhado para exibição e publicação nos corredores da escola,
biblioteca, cantina e casas comerciais ao redor da escola, para socialização dos trabalhos feitos pelos alunos.
GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS:
• sites, artigos de opinião, tirinhas, mapas,
verbetes de enciclopédia, reportagens, fotorreportagens, entre outros.
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• Interagir em situações de comunicação (Compreensão
e produção oral).

• Uso da Língua Inglesa em situações comunicativas orais, de
forma dirigida, com mediação
do professor, tais como:
• Cumprimentos,
apresentações, despedidas e respectivas respostas, construindo laços afetivos e convívio social.
• Solicitação de esclarecimentos que satisfaçam necessidades básicas de comunicação
comuns ao ambiente escolar
(classroom language).

• Produção de textos orais com a
mediação
do
professor;
• Linguagem do
dia a dia (saudações, apresentações e despedidas);
• Funções e usos
da língua Inglesa em sala de
aula;

• Reconhecimento e utilização
de expressões comuns da rotina de sala de aula (enunciados de atividades, comandos e
instruções).

• Uso de expressões típicas da
do ambiente escolar;

• Conversas sobre si e outras
pessoas (amigos da escola, da
família e da comunidade), coletando informações do grupo,
perguntando, respondendo e
explicitando informações pessoais; horas e horários; características relacionadas a gostos e preferências; ações em
progresso; hábitos e rotinas
(diárias e/ ou semanais) e a
frequência com que realizam
atividades do dia a dia.

• Informações
pessoais, horas,
números cardinais, gostos e
preferências, rotinas diárias;
• Formas verbais
que envolvam
rotina, ação em
progresso e frequência;

• Apresentação do professor aos alunos e
vice-versa, quando ainda não se conhecem
(no início do ano letivo), já dando início a
construção do convívio social em Língua Inglesa, especialmente em sala de aula.
• Introdução de expressões e palavras em inglês a partir das situações cotidianas de sala
de aula, a fim de estimular os alunos a usarem a Língua Inglesa na comunicação oral.
Exemplos: What is the meaning of...? Repeat, please! How do you say... in English?
etc.
• Proposição aos alunos a confecção de cartazes com expressões comuns da rotina e do
ambiente escolar (classroom language, comandos e instruções de enunciados de atividades), para que eles os consultem no decorrer do ano letivo, visando o aprimoramento dos seus letramentos.
• Levantamento das expressões ou sentenças
que são muito utilizadas durante as aulas,
chamando a atenção para a importância de
expressões como please e thank you, para o
desenvolvimento dos letramentos pelos alunos.
• Reprodução de vídeos ou filmes que abordem o tema bullying, relacionados a nomes
e apelidos, seguidos de uma conversa sobre
como os alunos reagem ou reagiriam em situações semelhantes.
• Proposição de jogos, brincadeiras ou simulações em que os alunos tenham que assumir
outra personalidade e se apresentar aos colegas, dando informações pessoais como
nome, idade, origem, nacionalidade, profissão, etc., visando o desenvolvimento de
seus letramentos em inglês.
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Pelo professor:
• Observação e registro da participação/
envolvimento dos alunos nas atividades orais desenvolvidas individualmente e em grupos.
• Proposição de critérios para o uso da
Língua Inglesa nas situações de comunicação oral, para que os alunos tenham ciência deles e sigam os melhores resultados.
• Acompanhamento do desempenho
dos alunos nas atividades de compreensão e produção oral realizadas.
Pelo grupo:
• Observação da produção oral de textos
dos colegas de classe.
• Auto avaliação quanto ao seu desempenho em comunicar-se em inglês durante as aulas (letramento).

• Elaboração de uma “agenda da sala” com os
dados dos alunos (nome, endereço, telefone) a partir de entrevistas, em inglês, entre
eles.
• Proposição de confecção de cartazes pelos
alunos, em grupo, com os números cardinais, em inglês, divididos por dezenas, para
expor em sala de aula.
• Desenvolver atividade interdisciplinar da disciplina de Arte e Inglês sobre “School Subject”, orientando os alunos a produzirem um
desenho que simbolize cada disciplina. Após
a produção, expor os desenhos em forma de
varal ou como achar conveniente, promovendo uma votação para o desenho mais criativo de cada disciplina e que melhor a representa. Os escolhidos devem ser replicados para cada sala e expostos em forma de
cartaz, com o respectivo nome da disciplina,
em inglês, abaixo da imagem.
• Pesquisa dos alunos junto às famílias para
descobrir a origem dos avós, bisavós, etc.…
e seleção de fotografias que ajudem a ilustrar a questão, seguida de apresentação oral
dos alunos, que deverão compartilhar as informações com os colegas (Exemplo: “This is
my grandfather and he is Italian”), explorando o uso de marcadores de adição (and,
them, so, besides, etc) e de contraste (but,
however, in fact, etc.) na escrita dos textos
de vários gêneros.
• Pesquisa em ambientes virtuais de situações em que os idosos são tratados com respeito e aquelas em que são tratados de
forma desrespeitosa, para o desenvolvimento de atitudes cidadãs.
• Situações em que os alunos possam falar de
suas famílias e suas profissões, como
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• Conversas a respeito de temas
relevantes socialmente, como
bullying e respeito ao idoso.
• Planejamento e apresentação
oral sobre a família (nome,
idade, origem, nacionalidade,
profissão, número de telefone,
endereço, hábitos e rotinas),
compartilhando-a
com
o
grupo.
• Uso de estratégias de compreensão de textos orais (palavras
cognatas e pistas do contexto
discursivo) para reconhecer o
assunto e as informações principais.
• Construção de repertório lexical relativo a expressões usadas para o convívio social e o
uso da Língua Inglesa em sala
de aula (saudações, apresentações e despedidas, classroom language); comandos e
instruções; informações pessoais (nome, idade, origem,
nacionalidade, profissão, telefone e endereço; membros da
família; gostos e preferências
(atividades de lazer, esportes);
números e disciplinas escolares; ações em progresso (verbos de ação) e rotinas (verbos
relacionados a atividades rotineiras).
• Identificação de semelhanças
e diferenças na pronúncia de
palavras da Língua Inglesa que
marcam repertórios linguísticos diferenciados, visando o

• Temas de relevância social;
• Apresentação
familiar mútua;

•
•

• Estratégias de
compreensão
de textos orais:
conhecimentos
prévios;

•

• Construção de
repertório vocabular;
•

•

•

• Respeito à diversidade de pronúncia: semelhanças e diferenças;

•

apresentação de álbuns de fotografia, reunião de pais, enquete que faça um levantamento das profissões mais comuns entre os
pais dos alunos etc., visando o respeito à diversidade de profissões.
Entrevista a outros alunos sobre a grade horária (horários das aulas).
Utilização de nomes de disciplinas escolares, filmes, músicas, artistas famosos (atores, atrizes, cantores etc.), atividades de lazer, esportes, para favorecer a conversa sobre gostos e preferências (What's your favorite school subject/ movie/ music/ Sport?
Who's your favorite actor/ singer? etc.)
Uso de Ilustrações, mímicas, traillers de
filme, histórias em quadrinhos, parte de um
vídeo para descrever ações em progresso,
de modo a contextualizar por meio de situações reais, contribuindo, assim, para o desenvolvimento dos letramentos dos alunos.
Realização de entrevistas com os colegas
sobre o que as pessoas estão fazendo no
momento da conversa para reforçar o uso do
tempo verbal em contexto.
Leitura e memorização de conversas informais curtas para serem apresentados a outras turmas ou aos colegas da sala, visando
a desinibição dos alunos e o incentivo à fala
em inglês.
Reprodução de áudios e/ ou vídeos de falantes de inglês de diferentes países com o propósito de identificar expressões trabalhadas
em sala e informações sobre suas rotinas diárias (trechos de filmes, programas de TV),
visando o desenvolvimento dos letramentos
dos alunos, incluindo a multimodalidade dos
textos e seus aspectos socioculturais.
Realização de entrevista (oral) para descobrir informações de pessoas convidadas
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respeito à diversidade linguística.
• Utilização do imperativo nas
expressões comuns de sala de
aula (enunciados de atividades, comandos e instruções);
do presente do indicativo do
verbo to BE para identificar
pessoas e informar horas e horários; dos adjetivos possessivos e do caso genitivo para
descrever relações de posse
por meio do uso de apóstrofo
(‘s); dos interrogativos (What,
How old, Where...from, Who)
para fazer perguntas informativas; do presente contínuo para
descrever ações em progresso
e do presente simples para
descrever hábitos e rotinas diárias/ semanais.

falantes de LI, pessoalmente ou por meio virtual (chamadas ou vídeo chamadas).
• Gramática;
• Imperativo: comandos;
• Verb to be;
• Caso Genitivo
(‘S);
• Adjetivos Possessivos;
• Pronomes Interrogativos;
• Presente simples e contínuo
(formas e usos);

GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS:
• redes sociais, blogs, jornais impressos e digitais, reportagens, textos argumentativos
da esfera jornalística, entre outros.
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• Compreender, de
modo geral, os diferentes gêneros textuais (verbais, nãoverbais e multimodais), conhecendo
elementos de organização textual e
entendendo a leitura como um processo não-linear.

• Utilização e análise de estratégias de leitura que permitam
compreender que a leitura não
exige o entendimento de cada
palavra.
• Formulação de hipóteses sobre a finalidade de um texto
em Língua Inglesa, de gêneros
diferentes, com base em sua
estrutura, organização textual
e pistas gráficas.
• Identificação do assunto de
um texto, reconhecendo sua
organização textual e palavras
cognatas, de estruturas genéricas diferenciadas;
• Localização de informações
específicas em um texto.
• Reconhecimento da organização e composição de um dicionário bilíngue impresso e/ ou
on-line (ordem alfabética, layout etc.), localização de palavras específicas nos dois idiomas e seleção do vocabulário
apropriado dependendo do
contexto para construir repertório lexical.
• Exploração de ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir repertório lexical e autonomia leitora na Língua Inglesa

• Apreciação e interesse pelo
texto lido, compartilhando

• Estratégias de
compreensão
global de textos;
• Finalidade
de
um texto;
• Identificar o assunto de um
texto;
• Localização de
informações em
textos;

• Compreensão
da organização
de um dicionário
bilíngue;

• Leitura de textos
digitais;
• Uso de linguagem em meio digital: “internetês”;
• Informações em
ambientes virtuais;
• Despertar pela
leitura por meio

• Levantamento e registro do conhecimento
prévio dos alunos sobre as características do
gênero escolhido: condições de produção para quem foi produzido, escolha de palavras, onde foi publicado, marcadores de organização textual, marcadores que mostram
a ausência de neutralidade, campo lexical –
em língua materna e em Língua Inglesa etc.
• Apresentar o dicionário bilíngue, usando
slide, e explicando as partes e a disposição
dos verbetes. Mostrar detalhadamente, as
siglas e abreviações importantes contidas
no mesmo. Usar vídeos favorece muito o entendimento dos alunos.
• Leitura compartilhada e em duplas de diversos textos pertencentes ao gênero escolhido, atentando para:
• Observação do título, das legendas, das imagens e inferência sobre o tema geral do
texto;
• Identificação do gênero, a partir da organização textual;
• Identificação das palavras cognatas, números, datas, nomes próprios e palavras conhecidas;
• Identificação e análise do contexto de produção do texto (onde foi publicado, por qual autor, etc.);
• Identificação dos marcadores do discurso na
escrita dos textos;
• Identificação das palavras que denotam que
o texto não é neutro.
• Levantamento de palavras que os alunos esperam encontrar no texto para que conheçam/ encontrem as correspondentes em
Língua Inglesa.
• Situações em que os alunos possam explicitar para os colegas as estratégias que
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• Observação e registro dos procedimentos dos alunos em relação ao uso de
estratégias de leitura, incluindo a análise da escrita do texto, e comparação
dos diversos registros.
• Realização de novas atividades de leitura que possibilitem a observação do
uso de estratégias pelos alunos – autonomamente (provas) e com ajuda
(outras atividades).
• Solicitação de breves relatos dos alunos sobre as estratégias utilizadas durante a leitura do texto, preferencialmente, em duplas ou trios.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da língua em situações
muito semelhantes às situações propostas nas aulas.

suas ideias sobre o que o texto
informa/ comunica, de forma
oral ou escrita, em inglês ou
português.

do compartilhamento de ideias;
•

•

•

•
•

utilizaram para se aproximar do conteúdo do
texto.
Orientação sobre a estrutura básica do dicionário bilíngue a ser utilizado pelos alunos
(impresso ou on-line), demonstrando como
utilizá-lo (1º procure as palavras por ordem
alfabética; 2º abra o dicionário na página tal
etc.), realizando atividades práticas de
busca e seleção de significados adequados
de palavras contidas nos textos utilizados
em sala de aula. Durante a realização das
atividades, é importante guiar os alunos no
uso apropriado do dicionário, propondo uma
didática de descoberta e favorecendo o uso
autônomo e eficiente dessa ferramenta.
Realização de atividades com uso de ambientes virtuais (blog, sites, etc.) e /ou aplicativos que favorecem a aprendizagem e memorização de novas palavras e a prática dos
conteúdos e temas trabalhados.
Situações que potencializem o interesse dos
alunos pela leitura de textos de diferentes
gêneros a partir das situações comunicativas que eles sugerem. (Exemplo: escrever e
encaminhar e-mails, participar de um sarau
com trava-línguas, anedotas ou advinhas,
cantar as canções, produzir e publicar tirinhas), tendo em vista os letramentos dos
alunos no idioma sendo aprendido.
Comparação de tirinhas, poemas e notícias
escritas em inglês e português para listagem
de características comuns.
GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: receitas,
poemas, letras de música/ canções, sites, emails, blog, postais, adivinhas, anedotas,
provérbios, trava-línguas, histórias em quadrinhos e/ou tirinhas de jornais.
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• Expressar-se na LI
por meio da escrita,
em formatos diversos, com a mediação do professor.

• Uso da Língua Inglesa por
meio da produção de textos escritos, tais como:
• Pequenos textos, de gêneros
diversificados,
sobre
si
mesmo, sua família, seus amigos, sua comunidade e seu
contexto escolar (expressões
usadas no convívio social; informações pessoais; gostos e
preferências; atividades em
progresso e rotinas).
• Pequenos textos sobre temas
de relevância social, como bullying e respeito ao idoso.

• Pré-escrita: planejamento da
produção
escrita;
• Produção de textos escritos em
gêneros diversos;
• Organização do
texto em partes
(parágrafos ou
tópicos)
com
mediação
do
professor;
• Produção textual: temas sociais;

• Levantamento e organização
de ideias e informações a respeito do tema e do assunto sobre o qual o aluno irá escrever,
selecionando-as em função da
estrutura (organização textual)
e do objetivo do texto e para
quem será a escrita.

• Levantamento e
organização de
idéias sobre o
tema a ser escrito.

• Brainstorming e organização de ideias sobre
o tema e o assunto, a organização textual e
para quem será escrito, usando o presente
simples do verbo BE ou outros verbos se necessário.
• Pesquisa sobre as consequências e prevenção do bullying e de respeito ao idoso para
produção de histórias em quadrinhos, cartazes, blog, para exposição, de textos de gêneros diferenciados, na escola.
• Elaboração de planilhas, tabelas, murais,
que revelem a origem das famílias dos alunos da sala.
• Produção coletiva de convites para que as
pessoas falantes de Língua Inglesa deem
uma entrevista à classe.
• Produção coletiva de um roteiro de entrevistas (por escrito) para descobrir informações
dos convidados falantes de Língua Inglesa.
Essa entrevista pode ser publicada em blogues.
• Produção coletiva e troca de e-mails entre
membros da escola e de outras escolas,
keypals (amigos virtuais), conhecidos falantes da Língua Inglesa.
• Produção coletiva de um quadro com os horários das aulas e entrevista a outros alunos
sobre as diferenças na cargahorária.
• Elaboração de glossário pertinente aos campos semânticos “profissões” e ”família”, a
partir do conhecimento prévio e da leitura de
notas biográficas (ou ainda de outros gêneros atraentes aos alunos e em que isso seja
observável).
• Organização de um dicionário bilíngue com
repertório lexical sobre si, os amigos, a família ou comunidade onde está inserido, atentando para as possibilidades de sentido (denotativo e conotativo).
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• Proposição de critérios para a análise
do uso da Língua Inglesa na produção
de textos escritos (e-mail) para que os
alunos possam revisá-los.
• Observação e registro da produção escrita individual dos alunos para possíveis intervenções.
• Revisão dos textos para identificação e
correção dos erros mais frequentemente cometidos pelo grupo, tendo
como orientação os critérios estabelecidos.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da Língua Inglesa em situações muito semelhantes às situações
propostas em aula.

• Produção de breves textos de gêneros diferentes que descrevam ações em progresso
das pessoas a partir de imagens e/ou vídeos
divertidos ou orientados para o pensamento
ou ações críticas.
• GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: Histórias
em quadrinhos, tirinhas, cartazes, chats, blogues, agendas, foto legendas, entre outros.
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7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Compreender o fenômeno linguístico
da variação na própria língua materna
e o fato de que a LI
não existe só na variação padrão.

• Análise do alcance da Língua
Inglesa e os seus contextos de
uso no mundo globalizado.
• Reconhecimento do inglês
como língua franca (global/
mundial), desvinculando-o a
noção de pertencimento a determinado território e legitimando o seu uso em contextos locais.
• Investigação e análise dos modos de falar em Língua Inglesa, refutando preconceitos
e reconhecimento da variação
linguística como fenômeno natural das línguas e como manifestação de formas de pensar
e expressar o mundo, demonstrando respeito às diferenças.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Língua Inglesa
como língua global na sociedade contemporânea;
• O Inglês como
língua franca;

• Variação linguística;

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Rodas de conversa sobre as variações linguísticas observáveis na língua materna (da
região, da faixa etária, do gênero, da classe
social, da profissão etc.), refutando (não
aceitando) preconceitos.
• Apresentações de vídeos e/ ou áudios de
pessoas de diferentes lugares comunicandose em Língua Inglesa para que os alunos
possam reconhecer as variedades linguísticas e familiarizem-se com elas, lidando com
elas sem preconceito e demonstrando respeito às diferenças.
• Escuta de canções de diversos ritmos e nacionalidades / regiões, e análise da língua
utilizada, observando:
• Diferenças de pronúncia;
• Escolha lexical;
• Atividades em que os alunos possam consultar o dicionário e encontrar os correspondentes para um item lexical no inglês falado em
diversos países falantes da Língua Inglesa.
• Observação de vídeos e áudios para análise
da linguagem oral (uso de gírias, short forms,
regionalismos, ausência de concordância
verbal, etc.) para que os alunos possam compreender que a Língua Inglesa, no mundo de
hoje, se transformou numa linguagem global, sendo possível se comunicar em inglês,
mesmo que esta não seja a língua oficial de
um determinado país.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
Pelo professor:
• Observação e registro do processo colaborativo dos alunos durante as atividades em grupos e discussões coletivas.
• Apreciação das atividades individuais
de análise da linguagem utilizada em
textos selecionados.
Pelo grupo:
• Registro coletivo das conclusões obtidas sobre variação linguística a partir
da análise dos textos e das discussões
com os colegas.

• Interagir em situações de comunicação (compreensão
e produção oral).

• Uso da Língua Inglesa em situações comunicativas orais, de
forma respeitosa e colaborativa, em contextos descontraídos, com a mediação do professor, tais como:
• Descrição da roupa e da aparência das pessoas, usando o
passado contínuo, visando o
desenvolvimento dos letramentos pelos alunos.
• Produção de narrativas orais e
conversas sobre personalidades marcantes do passado,
experiências e acontecimentos passados, construindo
uma linha do tempo, observando o uso de preposições e
conectores, preparando os
alunos para o convívio em sociedade e respeito às diferenças.
• Entrevistas com os colegas
para conhecer suas histórias
de vida e respeitá-las.
• Descrição de habilidades pessoais e sua importância no
convívio com o outro.
• Conversas a respeito de temas
relevantes socialmente, como
o respeito às diferenças.

• Interagir em inglês em situações de comunicação oral;
• Uso do passado
contínuo para
descrição de características;
• Construção de
textos orais e diálogos sobre a linha do tempo
de personalidades marcantes;
• Práticas investigativas sobre a
vida do outro;
• Descrição de habilidades pessoais;
• Temas sociais
como o respeito
às diferenças;

• Discussão da análise da linguagem utilizada
nos textos selecionados.
• GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: receitas,
poemas, letras de música/ canções, sites, emails, blogues, postais, adivinhas, anedotas,
provérbios, trava-línguas, histórias em quadrinhos e/ ou tirinhas de jornais.
• Levantamento de conhecimentos prévios sobre léxico relacionado a vestimentas e aparência das pessoas, por meio de pesquisas
na internet e na biblioteca da escola.
• Realização de atividades (matching, sorting,
jigsaw, roleplay, barrier games) que possibilitem aos alunos a troca de informações oralmente, a identificação de pessoas a partir de
sua descrição (famosos, personagens de
narrativas ou filmes etc.) e as suas habilidades pessoais.
• Situações em que os alunos possam entrevistar os colegas, de forma dirigida, centrada
em perguntas e respostas planejadas, com a
finalidade de conhecer suas histórias de
vida, mostrar empatia e respeitá-la.
• Situações em que os alunos contem/narrem
uma história sobre um acontecimento no
passado (férias e/ou viagens, passeios na
própria cidade, entre outros) para ampliar as
oportunidades de comunicação e do respeito pelo outro. As histórias podem ser inventadas com o acréscimo de humor, por
exemplo.
• Utilização de imagens/ vídeos de pessoas famosas, de diferentes áreas, que estão ou estiveram recentemente na mídia nacional e
/ou internacional, para ilustrar, fornecer e
solicitar informações relacionadas as suas
habilidades pessoais (Marta is a Brazilian soccer player. She can play soccer. / Fogaça,
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• Observação e registro da produção oral
individual dos alunos para possíveis intervenções.
• Monitoramento dos processos interacionais e colaborativos nas situações de
aprendizagem, com ênfase na autenticidade do uso da língua.
• Proposição de critérios para análise de
pronúncia, aspectos fonéticos e fonológicos e outros aspectos da produção
oral, como, por exemplo, adequação ao
gênero, seu propósito comunicativo, o
público alvo a quem é dirigido, formalidade ou não, uso de fillers.

• Mobilização de conhecimentos prévios para compreender
texto oral curto, de cunho narrativo ou descritivo, preferencialmente autêntico, de articulação clara e lenta para um posicionamento crítico frente ao
que houve, visando mudanças
em seu agir com o outro.
• Identificação do contexto, da
finalidade, do assunto e dos
interlocutores em textos orais,
de cunho descritivo e narrativo, presentes em mídias
como cinema, internet, televisão, entre outros, preparando
o aluno para agir criticamente.
• Construção de repertório lexical relativo a vestimentas; cores; adjetivos que descrevem
a aparência das pessoas; atividades esportivas e/ ou artísticas que têm habilidade de realizar, para o desenvolvendo da
autocrítica e o olhar respeitoso
das diversidades.
• Observação da pronúncia de
verbos no passado na compreensão e produção de textos
orais para entender situações
de diversidades linguísticas e
respeitá-los.
• Utilização do tempo passado
contínuo, para descrever as
vestimentas e a aparência das
pessoas, e passado simples
(verbos
regulares
e

• Estratégias de
compreensão
de
textos
(blogs, sites, redes
sociais,
manchetes, entre outros);
• Identificação de
aspectos textuais descritivos e
narrativos;

• Construção de
repertório vocabular;

Jacquin and Paola are famous chefs. They
can cook.).
• Reprodução de áudios e/ ou vídeos (séries
ou trechos retirados de cenas de filmes, vídeos da internet, de televisão, entre outras
mídias), cujo tema reflita sobre o respeito às
diferenças, e realização de atividades de
compreensão oral para identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores.
• Rodas de conversa para que os alunos compartilhem as informações que aparecem nos
textos de compreensão oral e o que podem
fazer para uma sociedade mais justa e inclusiva.
• Discussão e registro do uso da língua (verbos
regulares e irregulares no passado, marcadores temporais etc.), incentivando-os a entender que há menos verbos irregulares, que
eles remontam à época do Old English e que
os verbos novos, que são criados devido à
evolução da língua, serão todos regulares.
• GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: revistas digitais, blogs, sites, redes sociais, manchetes,
entre outros.

• Diversidade linguística: do inglês;
• Produção
de
textos orais com
o auxilio do professor e/ ou colegas;
• Gramática;
• Passado Simples e Contínuo;
• Preposições de
tempo: in, on, at;
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• Compreender,
forma geral,

de
os

irregulares), para falar de personalidades marcantes e narrar acontecimentos do passado; de preposições de
tempo (in, on, at) e conectores
(and, but, because, then, so,
before, after entre outros); do
verbo modal CAN (presente e
passado) para descrever habilidades pessoais e dos pronomes objetos (oblíquos), discriminando-os dos pronomes sujeitos, para o aluno posso agir
pela linguagem e respeitar o
outro.
• Leitura de textos que abordem
temas de relevância social,
como o respeito às diferenças.

• Conectores:
and, but, because, then e
etc.
• Verbo Can: habilidades;
• Pronomes pessoais do caso
reto;
• Pronomes pessoais do caso
obliquo;

• Temas sociais:
respeito às diferenças;

• Levantamento e registro do conhecimento
prévio dos alunos sobre as características do
gênero escolhido para leitura: condições de
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• Observação, registro e comparação
dos procedimentos socializados pelos
alunos em relação ao uso de

diferentes gêneros
textuais
escritos
em mídias impressas e digitais, conhecendo elementos de organização
textual e entendendo a leitura
como um processo
não-linear.

• Utilização e análise de estratégias de leitura (organização
textual, palavras cognatas,
pistas gráficas, localização de
informações específicas, inferências a partir do conhecimento prévio) que permitam a
antecipação/ construção do
sentido global do texto.
• Inferências, com base em leitura rápida (skimming, scanning)., observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas.
• Identificação de informaçõeschave de partes de um texto
(parágrafos) e inferências sobre o posicionamento do autor.
• Relação entre as partes de um
texto (parágrafos), de modo
que o aluno desenvolva a sua
criticidade frente ao que lê.
• Seleção da informação desejada como objetivo da leitura e
questionamento crítico sobre
o que revela o texto.
• Exploração de ambientes virtuais para acessar textos de gêneros textuais diversos e escolher fontes confiáveis, para estudos/ pesquisas escolares
que demonstre o posicionamento crítico dos alunos.
• Partilha e comparação de opiniões sobre leituras realizadas
e sobre informações e

• Construção de
sentidos
por
meio de inferências e reconhecimento de implícitos;
•
• Técnicas de leitura: skimming
e scanning;
• Técnicas de leitura: palavraschave;
• Inferência;

•
•
•
•

• Técnicas de leitura: inter-relacionar parágrafos;

•

• Objetivos de leitura;

•

• Leitura de textos
digitais para estudo;

•

• Leitura crítica;
• Reflexão pós-leitura;

•

produção discursiva, usos da língua, marcadores da organização textual, campo lexical
– em língua materna e em Língua Inglesa –
etc, de modo a desenvolver o posicionamento crítico do aluno frente ao que lê, para
respeitar as diversidades e agir em prol de
uma sociedade mais justa.
Leitura compartilhada e em duplas de diversos textos pertencentes ao gênero escolhido.
Observação do título, das legendas, das imagens e inferência sobre o tema geral do
texto.
Identificação do gênero, a partir da organização textual.
Identificação das palavras cognatas, números, datas, nomes próprios e palavras conhecidas.
Identificação e análise do contexto de produção do texto (onde foi publicado, por que autor, para que público etc.).
Levantamento de palavras que os alunos esperam encontrar no texto para que conheçam/ encontrem no texto correspondente
em Língua Inglesa.
Situações em que os alunos possam explicitar para os colegas as estratégias que utilizaram para a leitura do texto e o seu posicionamento crítico frente ao que foi lido.
Produção de um painel para destacar palavras que revelem a posição do autor no
texto, especialmente aquelas usadas conotativamente, os modais e os advérbios, palavras conhecidas, palavras-chave, palavras
cognatas e os falsos cognatos.
Pesquisa na internet dos diferentes gêneros
textuais que abordem situações de combate
a preconceitos e atitudes discriminatórias
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estratégias de leitura (incluindo-as de
veracidade da fonte de onde os textos
foram retirados) e aos aspectos de criticidade e o de agir frente ao que foi
lido.
• Realização de novas atividades de leitura que possibilitem a observação do
uso de todas as estratégias citadas
acima pelos alunos – autonomamente
e com ajuda, para aprenderem a ler
melhor e agirem criticamente no seu
próprio meio social (local) e fora dele
(global).
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados pelos alunos das parcerias entre eles, para que sejam produtivas.
• Provas escritas e criação de campanhas com fins sociais (em posters,
flyers, painéis, no WhatsApp), a fim de
verificar o uso adequado da língua em
situações muito semelhantes às situações propostas em aula.

características dos textos lidos
na sala de aula ou em outros
ambientes, dando ao aluno a
oportunidade de ler as entrelinhas para perceber o que o
texto revela e se é a favor ou
contra, confrontando a sua posição e a dos colegas.

•

•

•

•

• Expressar-se na LI
por meio da escrita,
em formatos diversos, com a mediação do professor.

• Uso da Língua Inglesa por
meio da produção de textos escritos, tais como:
• Textos de caráter informativo–
argumentativo sobre fatos, notícias, acontecimentos e personalidades do passado, de
modo a dar ao aluno oportunidade de expressar sua posição crítica.

• Escrever textos
argumentativos:
posição crítica;
• Escrever textos
argumentativos:
posição crítica;
• Temas sociais;

•

•
•

(preconceito racial, de gênero, de grupos linguísticos, de religião, etc.).
Situações em que os alunos compartilhem
opiniões, críticas e informações sobre os textos lidos em sala de aula e/ ou em outros
ambientes.
Situações em que os alunos pesquisem headlines (manchetes) de assuntos atuais, em
diferentes fontes, para o estudo de recursos
linguísticos que foram usados para criticar
um determinado assunto ou mostrar concordância a ele.
Situações que potencializem o interesse dos
alunos pela leitura de textos de diferentes
gêneros a partir das situações comunicativas que eles sugerem. Exemplo: realizar receitas culinárias lidas, jogar a partir das instruções, recontar as fábulas, escrever bilhetes, enviar e receber convites, recontar as
histórias, comparar similaridades temáticas
dos textos etc., comparar itens linguísticos
de uma ou outra headline que contribuam
para o posicionamento de quem a produz,
etc.
GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: convites,
bilhetes, receitas, instruções de jogos, fábulas etc.
Desenho de autorretratos com características que os alunos acharem importantes
para a montagem de um painel que deverá
ser exposto na escola com o tema “It’s OK to
be different”. Essa atividade também poderá
ser socializada através de blogues.
Pesquisa em biblioteca ou internet e leitura
compartilhada de biografias de personalidades marcantes da História.
Levantamento e reflexão sobre a Língua Inglesa utilizada para essa situação de produção textual.
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Pelo professor:
• Proposição de critérios para a análise
do uso da língua na produção de textos
escritos (linha do tempo, biografias,
verbetes de enciclopédias, blogues,
enunciados para manchetes, tirinhas,
charges, artigos de opinião, ensaios ou
editoriais bem curtos entre outros)
para que os alunos possam revisá-los
sozinhos ou em pares.

• Textos que abordem temas de
relevância social, como o respeito às diferenças.

• Organização do texto em unidades de sentido, considerando aspectos como a divisão
de parágrafos ou tópicos e
subtópicos, explorando as
possibilidades de organização
gráfica, de suporte e de formato do texto.
• Planejamento da escrita voltado para a função social do
texto a ser produzido (público,
finalidade, layout e suporte),
visando a sua “publicação”
para dar voz aos alunos em relação aos problemas sociais
do âmbito escolar, da comunidade em que vivem, do Brasil
e do mundo (alimentação saudável, obesidade crescente, violência, meio ambiente etc.).
• Exploração do caráter polissêmico (significados distintos)
de palavras, de acordo com o
contexto de uso.

• Organização em
parágrafos ou
tópicos,
com
mediação
do
professor;

• Planejamento e produção de textos (um diário, linha do tempo, biografia, enunciados
para manchetes, tirinhas, charges, artigos
de opinião, ensaios ou editoriais bem curtos)
em que os alunos descrevam informações e
acontecimentos, com argumentos apropriados, usando, especialmente, o passado simples e outros tempos verbais que se fizerem
necessários.
• Produção de um painel contendo textos imagéticos diferentes (poemas, anúncios publicitários curtos, manchetes com a mesma palavra ou com palavras no sentido conotativo
para contextualizar os vários significados.
• GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: linha do
tempo, biografias, verbetes de enciclopédias, manchetes, tirinhas, charges, artigos
de opinião, ensaios ou editoriais bem curtos,
blogues, entre outros.

• Função social
do texto: problemas sociais;

• Multiplicidade
de sentido das
palavras;
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• Acompanhamento do desempenho
dos alunos nas pesquisas e sua produção escrita.
• Monitoramento dos processos interacionais e colaborativos nas situações de
aprendizagem, especialmente durante
a produção de textos escritos.
• Provas escritas ou criação de pôsteres,
flyers etc., a fim de verificar o uso adequado da língua em situações semelhantes àquelas propostas em aula.
Pelo grupo:
• Revisão dos textos (linha do tempo, biografias, verbetes de enciclopédias,
blogues, enunciados para manchetes,
tirinhas, charges, artigos de opinião,
ensaios ou editoriais bem curtos entre
outros) para identificação e correção
dos erros mais frequentemente cometidos pelo grupo, tendo como orientação os critérios estabelecidos.
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8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Conhecer diferentes patrimônios culturais
difundidos
através da LI.

• Construção de repertório cultural por meio do contato com
manifestações artístico-culturais vinculadas à Língua Inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, música, cinema,
dança, festividades, entre outros), valorizando a diversidade entre culturas, sem a supervalorização de uma cultura
em detrimento de outra(s), no
processo de desenvolvimento
do letramento dos alunos.

• Construção de
repertório artístico-cultural;

• Investigação da forma que expressões, gestos e comportamentos estão relacionados
com aspectos culturais da sociedade e podem ter diferentes significados em diferentes
culturas, como, por exemplo, a
culturas indígenas.

• Impacto de aspectos culturais
diferentes na comunicação;

• Identificação e análise de fatores que podem dificultar o entendimento entre pessoas de
culturas diferentes que falam
a Língua Inglesa, a partir da
análise de relações de semelhança e diferença em

• Análise de fatores diferenciadores da Língua
Inglesa em diferentes culturas;

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Práticas investigativas;

• Posicionamento
crítico;

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Elaboração de projetos interdisciplinares
que contemplem manifestações artísticas e
culturais, arte, música, dança e literatura,
envolvendo as disciplinas de Artes, Português História e Educação Física.
• Associações às tradições indígenas do Acre
e/ou da região amazônica, usando como
exemplos: a música, a arte e a culinária.
• Reprodução de vídeos (filmes ou fragmentos
de um filme) que retratem diferentes culturas indígenas (seus costumes, seus vocabulários, suas condições de vida, sua história)
para posterior reflexão em sala de aula, e desenvolvimento da criticidade e posicionamento dos alunos pelo quase total extermínio dos indígenas e de suas culturas pelos
colonizadores.
• Reflexão e posicionamento crítico dos alunos sobre a colonização dos indígenas retratados nos filmes de faroeste, nos Estados
Unidos e outros países.
• Escuta de canções de diversos ritmos e diferentes países falantes de Língua Inglesa e
das próprias canções dos indígenas, ou por
grupos fora do círculo da Língua Inglesa,
mas que gravam em Inglês.
• Leitura de obras literárias em Língua Inglesa
(versões adaptadas) e de breves fragmentos
retirados dos originais.
• Leitura/ escuta de conversas curtas entre
pessoas de culturas diferentes que falam a
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
• Observação e registro do alcance dos
objetivos previamente estabelecidos
no projeto interdisciplinar, por meio de
critérios de avaliação criados antes do
seu início, que podem servir para que
os alunos se auto avaliem durante o
seu desenvolvimento.
• Monitoramento da participação dos
alunos em todas as etapas do trabalho, com a colaboração de todos os
professores envolvidos.
• Mostra dos textos escritos e orais de
vários gêneros que foram produzidos
durante o projeto para toda a escola, a
comunidade escolar e pais.
• Registro coletivo da etapa final do projeto, em colaboração com todos os envolvidos.

determinadas culturas,
modo a legitimá-las.

de

Língua Inglesa, considerando determinados
fatores como, por exemplo, a variação linguística, além de documentários e entrevistas em vídeo e por meio de emissoras de rádio.
• GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: letras de
música/ canções, artigos de opinião, blogues, charges, tirinhas, foto legendas, entre
outros.
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• Interagir em situações de comunicação (compreensão
e produção oral).

• Uso da Língua Inglesa em situações comunicativas orais significativas, de maneira autônoma, tais como:
• Resolução de mal-entendidos
no uso da Língua Inglesa,
emissão de opiniões e esclarecimento de informações por
meio de paráfrases ou justificativas no processo de desenvolvimento do letramento dos
alunos.
• Exploração do uso de recursos
linguísticos mais complexos
(frases incompletas, hesitações, entre outros), paralinguísticos (gestos, expressões
faciais, entre outros) e expressões coloquiais no intercâmbio oral.
• Solicitação e fornecimento de
informações sobre a existência e a quantidade de algo (na
despensa ou na geladeira de
uma residência, por exemplo)
ou de pessoas (num local público ou privado da cidade),
utilizando a estrutura discursiva, a forma verbal e quantificadores corretos, tendo em
vista o propósito específico da
comunicação e o público alvo.
• Utilização de recursos e repertórios linguísticos para informar sobre eventos futuros:
planos, previsões, possibilidade e probabilidades sobre a

• Uso cotidiano da
Língua Inglesa
nas mais diversas situações de
comunicação;
• Emissão de opiniões por meio
de
paráfrase
para o desenvolvimento do letramento;
• Explorar recursos:
• linguísticos (hesitações)
• paralinguísticos
(gestos, expressões faciais) e
• expressões coloquiais no discurso oral.
• Quantificadores
em contexto;

• Verbos Modais
(Previsões, possibilidades
e
probabilidades);

• Situações em que os alunos usem perguntas
e expressões para resolver mal-entendidos e
esclarecer informações oralmente, solicitando repetição do que foi ouvido (I'm sorry,
I don't understand. Can you repeat that,
please? /Can you speak slowly, please?), reafirmando o que disse com outras palavras
(What I mean is /was... / In other words...) ou
repetindo o que foi ouvido com suas próprias
palavras (You mean... Is that right?).
• Situações em que os alunos utilizem expressões para emitir opiniões (In my opinion/
point of view...; I think/ believe... / It seems
to me that...).
• Utilização de imagens de pessoas em locais
públicos ou privados da cidade, como em
bancos, cinemas, em transportes coletivos
etc, para que os alunos solicitem e forneçam
informações sobre a quantidade de pessoas
nesses locais. Exemplos: There are many
people in the bank. / Are there many people
on the bus?
• Da mesma forma, pode-se utilizar imagens
de despensas e/ ou refrigeradores para a
descrição da existência e da quantidade de
alimentos e comidas. Exemplos: There are
some apples in the fridge. / Is there any juice
in the refrigerator?
• Pesquisa na Internet para acessar informações sobre previsões do tempo e de depoimentos de pessoas sobre planos futuros
para conhecê-los, questioná-los e/ ou concordar com eles e dar sugestões.
• Escuta/observação de entrevistas, por
exemplo, com artistas famosos ou celebridades internacionais, em que eles contém o
que pretendem fazer no futuro ou falem sobre seu próximo trabalho.
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• Monitoramento dos processos interacionais e colaborativos nas situações de
aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento do letramento dos alunos.
• Observação e registro da produção oral
individual dos alunos para possíveis intervenções, por meio de critérios previamente estabelecidos.
• Proposição de atividades avaliativas
individuais para verificar a assimilação
dos conteúdos sistematizados (estruturas discursivas, adequação aos gêneros, tempo verbal e vocabulário),
análise dos resultados e planejamento
de futuras intervenções.

vida pessoal e profissional,
tendo em vista o propósito específico da comunicação e o
público alvo.
• Descrição de similaridades e
diferenças entre dois ou mais
objetos, pessoas, lugares etc.,
utilizando os graus comparativo e superlativo, tendo em
vista o propósito específico da
comunicação e o público alvo.
• Produção de enunciados em
textos orais, de gêneros diferentes, no presente ou no passado, construindo orações dependentes (Relative clauses)
que adicionam mais informações (defining relative clauses) ou mais detalhes (non-defining relative clauses) a alguém (pessoa) ou algo (lugar
ou coisa/ objeto/ animal)
mencionado na oração anterior (main clause), tendo em
vista o propósito específico da
comunicação e o público alvo.
• Conversas a respeito de temas
relevantes socialmente, como
a educação financeira.

• Adjetivos: Comparativo e Superlativo;

• Produção
de
enunciados no
presente e passado usando:
• Orações Relativas (restritivas e
explicativas);
• Palavras cognatas e falsas cognatas;

• Tema
social:
Educação financeira;
• Vocabulário e
Expressões idiomáticas no mercado financeiro;

• Utilização de formas verbais do futuro para
descrever planos e expectativas e fazer previsões, fazendo uso do repertório lexical
construído, tendo em vista o propósito específico da comunicação e o público alvo.
• Situações em que os alunos podem entrevistar os colegas ou outras pessoas, pessoalmente ou por meio virtual, e descobrir seus
planos futuros para conhecê-los, questionálos e/ ou concordar com eles e dar sugestões.
• Emissão de opiniões e informações relacionadas a planos futuros, enfatizando a importância de planejar, poupar e estabelecer
compromissos realistas.
• Reprodução de vídeos e áudios para que o
aluno compreenda a ideia principal de um
texto oral de cunho informativo/ jornalístico,
observando os recursos discursivos, imagéticos, sonoros e linguísticos, utilizados para
expressar significados.
• Reprodução de vídeos para que o aluno observe os recursos linguísticos, paralinguísticos (gestos, expressões faciais, entre outros)
e expressões coloquiais.
• Utilização das formas comparativa e superlativa de adjetivos para comparar quantidades e qualidades partindo da realidade da
sala de aula, da família, do grupo de amigos
(realidades locais) para os aspectos globais
de comparação entre regiões brasileiras e
outros países.
• Situações em que os alunos possam fazer
comparações de preços entre produtos semelhantes comercializados em locais diferentes etc. e entre valores em reais e outras
moedas, especialmente as de países onde o
inglês é falado como primeira ou segunda
língua.
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• Construção do sentido global
de textos orais, multimodais,
de cunho informativo/ jornalístico, relacionando suas partes,
o assunto principal, seus objetivos de publicação, seu viés
ideológico, sua autoria e informações relevantes.
• Construção de repertório lexical relativo a alimentos (numa
despensa ou geladeira, por
exemplo) e/ ou a lugares públicos ou privados na cidade; aos
tipos de substantivos (contáveis e incontáveis); planos,
previsões e expectativas futuras, tendo em vista o propósito
específico da comunicação e o
público alvo.
• Utilização dos interrogativos
(How much e How many), do
presente do verbo THERE TO
BE, dos artigos indefinidos (a/
an) e dos quantificadores
(some, any, many, much, few,
little, enough) para informar
sobre a existência e a quantidade de algo; do tempo futuro
com o presente contínuo, com
Will e Going to para descrever
planos e expectativas e fazer
previsões; das formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar qualidades e quantidades e dos pronomes relativos (who, which,
that, whose) para adicionar
mais informações ou detalhes
e
construir
períodos

• Leitura global de
textos informativo/
jornalístico;

• Construção de
repertório lexical:
• Substantivos
(contáveis
e
icontáveis);
• Vocabulário:
• Food;
• Places;
• Fruits;
• Quantificadores;
• Artigos indefinidos;
• Pronomes Indefinidos;
• There to be:
• Futuro
com
“going to”;
• Futuro Simples
com “Will” (Previsões);
• Pronomes Relativos;
• Presente Contínuo;
• Comparativos;

•
• Situações em que os alunos reflitam sobre a
importância da educação financeira no ambiente familiar, agenda de consumo por mês
com os itens básicos de alimentação e moradia, o consumismo pelos jovens de sua
idade e a influência da mídia e dos espaços
de compras (shoppings), o crescimento do
endividamento da população, estabelecendo uma comparação entre o panorama
brasileiro e internacional.
• Utilização de imagens de pessoas, lugares e
coisas/objetos/animais, de fragmentos de
informações ou frases para que os alunos
produzam enunciados orais sobre elas
(eles), adicionando outras informações ou
detalhes sobre quem ou o que se está falando, no tempo presente ou no passado.
Exemplos: The cat is in the park. It belongs
to me. → The cat which is in the park belongs to me. / I bought a new cell phone. It
was very expensive. → I bought a new celLphone that was very expensive.
• GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: convites,
infográficos, campanhas publicitárias, fóruns, crônicas, tirinhas, blogs, entre outros.
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• Compreender, de
forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos, em
mídias impressas e
digitais,
conhecendo elementos
de organização textual e entendendo a
leitura como um
processo
não-linear.

compostos por subordinação
(Relative clauses), tendo em
vista o propósito específico da
comunicação e o público alvo.
• Utilização e análise de estratégias de leitura (organização
textual, palavras cognatas,
pistas gráficas) que permitam
a antecipação/ construção do
sentido global do texto.
• Inferência de informações e
relações que não aparecem de
modo explícito no texto, com
base na organização multimodal (verbo visual) dos textos de
vários gêneros.
• Dedução de palavras desconhecidas dentro de um texto, a
partir do reconhecimento de
prefixos e sufixos e da análise
dessas palavras no contexto,
tendo em vista o papel ativo do
leitor na compreensão.
• Apreciação de 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 e em
diversos países.
• Análise crítica de diferentes
perspectivas e opiniões sobre
um mesmo assunto pertencente a um texto lido, de gêneros diferenciados.

• Construção de
sentidos
por
meio de inferências e reconhecimentos implícitos;
• Conectores (Linking Words);

• Prefixos e Sufixos;

• Textos
artísticos/ literários
na integra;

• Reflexão pós-leitura;

• Levantamento, registro e discussão dos conhecimentos prévios dos alunos sobre as características dos gêneros escolhidos: contexto de produção, uso da língua, marcadores da organização textual, campo lexical –
em língua materna em Língua Inglesa – etc,
de modo a desenvolver o desenvolvimento
crítico do aluno frente ao que lê, para respeitar as diversidades e agir em prol de uma sociedade mais justa.
• Leitura compartilhada e em duplas de diversos textos pertencentes ao gênero escolhido
atentando para:
• Observação do título, das legendas, das imagens e inferência sobre o tema geral do
texto.
• Identificação do gênero, a partir da organização textual.
• Identificação das palavras cognatas, números, datas, nomes próprios e palavras conhecidas.
• Identificação e análise do contexto de produção do texto (onde foi publicado, por que autor, com que objetivo, para que público etc.).
• Levantamento de palavras que os alunos esperam encontrar no texto para que conheçam e encontrem a correspondente em Língua Inglesa.
• Situações em que os alunos possam explicitar para os colegas as estratégias que utilizaram para se aproximarem do conteúdo do
texto.
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Pelo professor:
• Observação e registro dos procedimentos compartilhados pelos alunos em relação às estratégias de leitura e comparação dos diversos registros, incluindo as de verificar a veracidade da
fonte de onde os textos foram retirados
e também aos aspectos de criticidade
e o de agir frente ao que foi lido.
• Realização de novas atividades de leitura que possibilitem a observação do
uso de todas as estratégias acima pelos alunos – autonomamente e com
ajuda para que possam ler melhor e
agir criticamente no seu próprio meio
social (local) e fora dele (global).
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados pelos alunos e do estabelecimento de parcerias produtivas
entre eles.
• Observação e registro do processo colaborativo dos alunos durante as atividades em grupos.
• Proposição de critérios para a análise
do uso da língua (em termos linguísticos e de adequação ao gênero e seu
público alvo) na produção de textos escritos (glossário/ lista) para que os alunos possam revisá-los.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da língua em situações

• Expressar-se na Língua Inglesa por
meio da escrita, em
formatos diversos e
presentes
em

• Exploração de ambientes virtuais e/ ou aplicativos para
acessar e usufruir do patrimônio artístico literário em Língua
Inglesa, sem se ater apenas
ao britânico ou estadunidense.

• Uso da língua
como um todo
em meio digital;
• Construção de
repertório artístico-cultural;

• Uso da Língua Inglesa por
meio da produção de textos
escritos autênticos, criativos e
autônomos, tais como:
• textos em formatos de gêneros
mais informais, com o uso de

• Produção de textos com a mediação do professor;

• Situações em que os alunos se posicionem
criticamente frente a um texto:
• Comparação entre autores diferentes do
mesmo gênero.
• Leitura da mesma notícia em veículos diferentes.
• Análise de diferentes perspectivas e opiniões sobre o mesmo assunto pertencente a
um texto lido.
• Confecção de um painel que mostre exemplos de palavras que contenham sufixos e
prefixos comuns da Língua Inglesa que ajudem o aluno na dedução de significado de
palavras desconhecidas dentro dos textos lidos, tendo em vista o desenvolvimento dos
seus letramentos.
• Elaboração de um glossário em inglês, individual ou coletivamente, a partir da consulta
ao dicionário durante as leituras e de glossários presentes nos textos narrativos lidos.
• Propostas que potencializem o interesse dos
alunos pela leitura de textos narrativos em
Língua Inglesa (contos, romances, entre outros), com a finalidade de conhecer e respeitar a diversidade de culturas.
• Acesso à Internet e visitas às bibliotecas
para pesquisas dos diferentes gêneros textuais e do patrimônio artístico literário em
Língua Inglesa, que inclua outros, além do
britânico e estadunidense.
• GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: Contos, romances, entre outros, em versão original ou
simplificada.
• Produção de textos escritos, em meio impresso ou digital, sobre previsões do tempo
e projetos futuros (comentários em fóruns,
relatos pessoais, mensagens instantâneas,
tweets, reportagens, histórias de ficção, blogues, entre outros).
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muito semelhantes às propostas nas
aulas.
Pelo grupo:
• Revisão dos textos (glossário/ lista) e
identificação dos erros frequentemente mais cometidos pelo grupo,
tendo sempre como orientação os critérios estabelecidos para a produção
dos textos.

Pelo professor:
• Proposição de critérios (linguísticos,
discursivos e de adequação aos gêneros) para a análise do uso da língua na
produção de textos escritos (comentários em fóruns, relatos pessoais,

diferentes ambientes de circulação,
explorando o uso de
repertório linguístico.

estratégias de escrita (planejamento, produção de rascunho,
revisão e edição final) e temáticas que abordem projetos futuros (pessoais, da família, da
comunidade ou do planeta).
• Avaliação da própria produção
escrita e de colegas, baseando-se em critérios pré-estabelecidos, através da socialização das produções.
• Revisão detalhada e reconstrução de um texto antes da
sua publicação final (cortes,
acréscimos, reformulações,
correções, edição e publicação final).

• Temas de interesses comuns;

• Auto avaliação
de produção textual;
• Revisão de texto
com a mediação
do professor;

• Pesquisa na Internet sobre previsão do
tempo para a semana (em português).
• Na cidade, nas cidades vizinhas, e em várias cidades do mundo.
• Divisão da turma em grupos (um para cada
dia que se conhece a previsão ou para a cidade escolhida).
• Elaboração de cartazes que informem e ilustrem a previsão encontrada.
• Exposição dos cartazes na sala de aula ou
nos corredores/murais da escola.
• Produção escrita de textos sobre projetos futuros, (da família, da comunidade, do planeta) –próximas ou distantes, (para que os
alunos utilizem o tempo de futuro com o presente contínuo, com Will e Going to.
• Elaboração de critérios para a avaliação das
produções escritas (rubrics) relacionados ao
conteúdo (exploração do tema, objetivo do
texto e propósito), organização textual (características do gênero escolhido) e estrutura da língua/vocabulário, que permitam a
identificação das limitações dos alunos em
relação aos textos produzidos para que seja
dado o suporte necessário aos alunos e eles
sejam bem-sucedidos.
• Revisão da produção escrita de textos familiares ao aluno para que eles consigam reescrevê-los e aprimorá-los, a partir das seguintes intervenções:
• Análise coletiva de um texto único;
• Revisões em duplas;
• Revisão individual com base em discussões
com o grupo.
• GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens
instantâneas, tweets, reportagens, histórias
de ficção, blogues, entre outros
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mensagens instantâneas, tweets, reportagens, histórias de ficção, blogues,
entre outros) para que os alunos possam revisá-los.
• Seleção de algumas das atividades
propostas ao longo do período para a
verificação do desempenho dos alunos
para que o professor possa fazer ajustes no processo de ensino e para que
os alunos possam tomar consciência
de sua aprendizagem.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da língua em situações
muito semelhantes às situações propostas nas aulas.
Pelo grupo:
• Revisão dos textos para identificação e
correção dos erros mais frequentemente cometidos pelo grupo, tendo
como orientação os critérios estabelecidos.

9. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO
OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Compreender a expansão da LI em determinados
momentos históricos.

• Debate sobre a expansão da
Língua Inglesa pelo mundo,
em função do processo de colonização
nas
Américas,
África, Ásia e Oceania.
• Análise da importância da Língua Inglesa para o desenvolvimento das ciências (produção,
divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia e da política no cenário
mundial, em um processo de
conscientização do aluno sobre a relevância urgente de
aprender esse idioma.
• Discussão sobre a comunicação intercultural por meio da
Língua Inglesa como mecanismo de valorização pessoal
e de construção de identidades no mundo globalizado.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Contexto histórico da Língua
Inglesa;
• O inglês no desenvolvimento
das ciências: intercâmbios científico,
econômico e político;

• Construção de
identidades no
mundo globalizado;

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
• Roda de conversa sobre:
• Que línguas os alunos julgam importante estudar no contexto global atual e por quê.
• Se conhecem línguas que foram importantes
em outros momentos históricos no Brasil e
no mundo.
• A importância da Língua Inglesa para o desenvolvimento das ciências (produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia e da política no cenário
mundial.
• Leitura de textos informativos - expositivos e
notícias a partir dos quais os alunos possam
refletir sobre a expansão da Língua Inglesa
ao longo da história e a importância atual de
se estudar a Língua Inglesa: situações de leitura compartilhada e em duplas.
• Produção coletiva de uma linha do tempo
e/ou de legendas para mapas desses países
ou de regiões onde a Língua Inglesa se difundiu em que, pela seleção de informações
contidas nos textos lidos, explicitem-se os
momentos históricos e os lugares onde ela
se expandiu.
• Elaboração de um projeto interdisciplinar
com as disciplinas de História e Geografia
sobre o processo de colonização e as consequências para a construção de identidades
no mundo globalizado, sob um viés crítico.
• Apresentação oral (em Língua Portuguesa)
das produções escritas a outros alunos (de
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
Situações mais adequadas para avaliar
• Avaliar todas as etapas do trabalho,
com observação e registro no processo
colaborativo dos alunos durante as atividades em grupos.
• Observação e registro dos procedimentos socializados pelos alunos em relação às discussões e leituras realizadas.
• Observação e registro do alcance dos
objetivos previamente estabelecidos
no projeto interdisciplinar.
• Monitoramento da participação dos
alunos a colaboração de todos os professores envolvidos.
• Registro coletivo da etapa final do projeto, em colaboração com todos os envolvidos.

•

• Interagir em situações de comunicação (compreensão
e produção oral), de
cunho argumentativo.

• Uso da Língua Inglesa em situações comunicativas orais,
tais como:
• Produção de enunciados em
texto de gêneros orais, no presente, passado ou futuro,
construindo orações dependentes (if clauses) que falam
de situações reais ou prováveis de acontecerem no futuro
(first conditional) ou de situações improváveis, hipotéticas
no presente ou no futuro
(second conditional), após
uma ação da oração anterior
(main clause), tendo em vista
o desenvolvimento dos letramentos dos alunos.
• Indicação de probabilidade,
recomendação, necessidade e
obrigação.
• Uso da Língua Inglesa em ambientes virtuais para pesquisar assuntos ambientais.
• Uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados

• Mediação
na
produção de textos orais sobre
situações reais
ou hipotéticas;
• Uso dos verbos
modais:
“should”,
“must”, “have
to” e “need to”;

•

•

•

•
•
• Língua Inglesa:
o ambiente virtual e o Meio
Ambiente;
• Funções e uso
da Língua Inglesa: persuasão;

•
•
•

anos anteriores, por exemplo) ou publicação
nas paredes da sala, em painéis, em um varal comprido colocado na biblioteca, por
exemplo.
GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: textos informativos, blogues, fóruns, infográficos, biografias, mapas, propagandas, folders, ente
outros.
Levantamento de hipóteses sobre atividades
futuras para descobrir como os colegas agirão em determinadas situações. Exemplo:
What wil lyou do if you win the lottery? / If
you travel to any country, what will it be?
Situações em que os alunos possam expressar probabilidade/ possibilidade (It may/
might rain today) fazer recomendações/ pedir ou dar conselhos a um amigo que está
enfrentando um problema, por exemplo,
(You should go to the doctor.) e expressar necessidade/ obrigação (You must study hard
to become a doctor.).
Situações em que os alunos se posicionem
criticamente frente a assuntos polêmicos:
sobre alguma questão ambiental relevante,
por exemplo.
Situações em que os alunos ouçam um áudio ou vídeo sobre questão ambiental.
Para selecionarem a ideia central do texto
oral por meio de anotações.
Pesquisa em ambientes virtuais para acessar textos informativos e argumentativos sobre assuntos ambientais.
Leitura de textos informativos e opinativos
sobre o tema.
A partir da leitura, alunos expressam suas
opiniões, especialmente com sugestões,
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• Monitoramento dos processos interacionais e colaborativos nas situações de
aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento dos letramentos dos alunos.
• Observação e registro da produção oral
individual dos alunos para possíveis intervenções, por meio de critérios previamente estabelecidos.
• Proposição de novas situações em que
os alunos tenham de utilizar os conhecimentos linguísticos aprendidos.
• Proposição de atividades avaliativas individuais para verificar a assimilação
dos conteúdos sistematizados (estruturas discursivas, adequação aos gêneros, tempo verbal e vocabulário),
análise dos resultados e planejamento
de futuras intervenções.

•
•

•

•

• Compreender, de
forma geral, os diferentes gêneros textuais escritos (mídia impressa ou digital).

•

•

para a eficácia da comunicação.
Seleção da ideia central de um
texto oral por meio de tomada
de notas.
Análise crítica de posicionamentos defendidos e refutados em textos orais argumentativos, sobre temas de interesse social e coletivo.
Exposição de resultados de
pesquisa ou estudo com o
apoio de recursos, tais como:
notas, gráficos, tabelas, entre
outros, adequando as estratégias de construção do texto
oral, aos objetivos de comunicação e ao contexto.
Utilização das formas verbais
em orações condicionais (If
clauses) para falar de situações prováveis de acontecerem no futuro (first conditional) ou de situações improváveis no presente ou no futuro
(second contidional) e dos verbos may, might, should, have
to, must para indicar probabilidade, recomendação, necessidade e obrigação.
Leituras de textos que abordem temas de relevância social, como meio ambiente e violência.
Utilização e análise de estratégias de leitura que permitam
compreender o sentido implícito dos elementos linguísticos
e não lingüísticos.

• Identificar
a
ideia central de
um texto;
• Compreensão
de textos orais,
multimodais, de
cunho argumentativo;
• Produção
de
textos orais com
autonomia;

obrigações e possibilidades que vejam sobre
o tema.
• Elaboração e apresentação de gráficos e tabelas, entre outros, com os resultados das
pesquisas realizadas, propondo soluções
para os problemas ambientais levantados,
através de projetos interdisciplinares.
• GÊNEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: manchetes, postais, fotolegendas, e-mails, e opinião,
fóruns, entre outros.

• Orações Condicionais (tipos 1
e 2);
• Verbos Modais;

• Temas sociais:
Meio Ambiente
e Violência;
• Estratégia de leitura:
• Recurso de persuasão;

• Pesquisa na internet para acessar textos argumentativos, tais como artigos de opinião,
que tratem dos diferentes tipos de violência
(física, verbal, psicológica) para, posteriormente, os alunos posicionarem-se criticamente a respeito do tema.
• Situações em que os alunos identifiquem diferentes tipos de violência a partir de
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Pelo professor:
• Observação e registro dos procedimentos compartilhados pelos alunos em relação às estratégias de leitura e comparação dos diversos registros, incluindo as de verificar a veracidade da
fonte de onde os textos foram retirados
e também aos aspectos de criticidade
e o de agir frente ao que foi lido

• Identificação dos recursos
usados para persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de
cores e imagens, tamanho de
letras), utilizados em textos
publicitários e de propaganda,
como elementos de convencimento;
• identificação dos recursos de
argumentação, distinguindo
fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística e identificação de argumentos principais e as evidências/ exemplos que os sustentam.
• Exploração de ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade
e a validade das informações
veiculadas.
• Posicionamento crítico diante
do texto lido.
• Partilha da leitura de textos
autorais (escritos pelo grupo),
valorizando diferentes pontos
de vista, em um ambiente
ético e respeitoso.

• Recurso de argumentação;

•

•
•
•
• Informações em
ambientes virtuais;

•
•

• Posicionamento
crítico;
• Reflexão pós-leitura;

•

•

•

•

situações próximas ao seu universo para que
eles levantem formas de combate.
Levantamento e registro do conhecimento
prévio dos alunos sobre as características do
gênero escolhido: contexto de produção do
texto, usos da língua, marcadores da organização textual, campo lexical – em língua materna e em Língua Inglesa – etc.
Leitura compartilhada e em duplas de diversos textos pertencentes ao gênero escolhido:
Observação do título, das legendas, das imagens e inferência sobre o tema geral do
texto.
Identificação do gênero, a partir da organização textual.
Identificação das palavras cognatas, números, datas, nomes próprios e palavras conhecidas.
Identificação e análise do contexto de produção do texto (onde foi publicado, por que autor, com que objetivo etc.).
Levantamento de palavras que os alunos esperam encontrar no texto para que conheçam/encontrem no texto a correspondente
em Língua Inglesa.
Compreensão do sentido implícito dos elementos linguísticos e não linguísticos para
persuasão (jogo de palavras, uso de cores e
imagens, tamanho de letras) numa propaganda impressa, por exemplo.
Distinção entre fatos e opiniões e identificação de elementos linguísticos que introduzem fatos e opiniões (recursos de argumentação).
Identificação dos argumentos principais e
das evidências/ exemplos que os sustentam.

•
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• Realização de novas atividades de leitura que possibilitem a observação do
uso de todas as estratégias acima pelos alunos – autonomamente e com
ajuda para que possam ler melhor e
agir criticamente no seu próprio meio
social (local) e fora dele (global).
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados pelos alunos e do estabelecimento de parcerias produtivas
entre eles.
• Observação e registro do processo colaborativo dos alunos durante as atividades em grupos.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da língua em situações
muito semelhantes às propostas nas
aulas.
Pelo grupo:
• Realização de novas atividades de leitura que possibilitem a observação do
uso de estratégias pelos alunos – autonomamente (provas) e com ajuda (outras atividades).
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados pelos alunos e do estabelecimento de parcerias produtivas
entre eles.

• Expressar-se na LI
por meio da escrita,
em formatos diversos e presentes em
diferentes ambientes de circulação,
de forma ética, crítica e responsável.

• Uso da Língua Inglesa por
meio da produção de textos escritos autênticos e autônomos, tais como:
• textos de natureza crítica sobre assuntos relevantes para
a comunidade local.
• Proposição de potenciais argumentos para expor e defender
ponto de vista em texto escrito, refletindo sobre o tema

• Produção textual: temas sociais;

• Escrita: construção da argumentação;

• Situações em que os alunos possam compartilhar com a turma textos autorais produzidos pelo grupo, envolvendo diversos pontos de vista e valorizando diferentes opiniões.
• Pesquisa de textos argumentativos da esfera
jornalística, identificando os argumentos
principais, a fonte de onde foi extraído tal argumento e as evidências.
• Situações em que os alunos se posicionem
criticamente frente a um texto.
• Comparação entre autores diferentes do
mesmo gênero.
• Leitura da mesma notícia em veículos e portadores diferentes.
• Rodas de conversa sobre a função social do
texto publicitário (para o que se destina,
quem é o público alvo, qual a função de um
slogan etc.).
• Situações em que os alunos discutam as intenções dos textos de propaganda, analisando diferentes produtos de uma mesma
categoria, comparando anúncios para diferentes públicos alvos etc.
• GENEROS TEXTUAIS SUGERIDOS: textos publicitários e de propaganda; textos argumentativos da esfera jornalística (crônica, coluna
de opinião).
• Produção de texto escrito sobre problemas
da vida cotidiana, da comunidade local, a
partir de pesquisa de dados, evidências e
exemplos que sustentem seus argumentos.
• Produção escrita de texto de natureza crítica
direcionada às autoridades locais e publicada em diferentes mídias, impressas ou digitais (open letter, blogues, redes sociais).
• Produção de texto publicitário curto (anúncio, propaganda de TV, por exemplo) para o
produto cujo slogan elaboraram, utilizando
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Pelo professor:
• Proposição de critérios para a análise
do uso da língua na produção de textos
escritos para que os alunos possam revisá-los.
• Acompanhamento do desempenho
dos alunos nas pesquisas e sua produção escrita.
• Provas escritas a fim de verificar o uso
adequado da língua em situações

proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos
para sustentar os argumentos,
organizando-os em sequência
lógica.
• Utilização de recursos verbais
e não verbais para construção
da persuasão em textos da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão).
• Reconhecimento de novos gêneros digitais e novas formas
de escrita (abreviação de palavras com combinação de letras
e números, pictogramas, símbolos gráficos dentre outros)
na constituição das mensagens.
• Utilização de conectores indicadores de adição, condição,
oposição, contraste, conclusão e síntese como auxiliares
na construção da argumentação e intencionalidade discursiva.

• Escrita: construção da persuasão em textos
publicitários;

• Usos de linguagem em meio digital: “internetês”;

recursos verbais e não verbais para construção da persuasão e conectores, indicadores
de adição, condição, oposição, contraste,
conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade
discursiva.
• Produção de um slogan para um produto –
os alunos podem criar um produto ou escrever um novo slogan para um produto já existente.
• Produção de texto escrito em ambientes digitais (redes sociais, e-mails, mensagens de
texto etc.), utilizando novas formas de escrita nas constituições das mensagens
(emojis, abreviações, internetês etc.).
• GÊNEROS DIGITAIS SUGERIDOS: blogues,
sites, redes sociais, infográficos, fóruns de
discussão online, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros.

• Conectores (Linking Words);
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muito semelhantes às propostas nas
aulas.
Pelo grupo:
• Revisão dos textos (texto publicitário/memória) para identificação e correção dos erros mais frequentemente
cometidos pelo grupo, tendo como orientação os critérios estabelecidos.
• Proposta de produção de textos escritos a partir da leitura de outros textos
de diversos gêneros, a fim de verificar
a compreensão leitora. Exemplo: a partir da leitura de notícias, produzir manchetes, títulos; a partir da leitura de
uma entrevista, produzir a apresentação do entrevistado etc.

MATEMÁTICA
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1. REFLEXÕES SOBRE A MATEMÁTICA
Para melhor compreender o ensino de Matemática na rede pública escolar, é necessário fazer uma breve retrospectiva histórica sobre a trajetória
desse componente curricular no Brasil e no Acre, tanto em relação à legislação quanto aos documentos que orientam as práticas pedagógicas dos professores.
Para iniciar esse percurso dos documentos oficiais, vamos à Constituição Federal , Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo II - Dos
Direitos Sociais: o Art. 6º reforça que a educação deve ser garantida por meio de direitos sociais. Nesse artigo, temos a seguinte citação: "São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (EC nº 26/2000, EC nº 64/2010 e EC nº 90/2015)".
Na mesma Constituição Federal, Título VIII - Da Ordem Social, Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I - Da Educação, o Art. 205
afirma que "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Assim, podemos chegar a alguns conceitos básicos
da educação na Constituição, como a educação é um direito de todos, a educação é um dever do Estado, a educação é um direito da família, a educação
deve ser fomentada pela sociedade.
E, ainda, na Constituição Federal, Título VIII - Da Ordem Social, Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I - Da Educação, o Art. 210
afirma 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". Assim, a Constituição torna o ensino gratuito e obrigatório, um dever do Estado e um direito do cidadão. Nesse momento, já
se discutia a necessidade de estabelecer conteúdos mínimos para o ensino.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) afirma, no Título I - Da Educação, Art. 1º, que "A educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais". E, em relação ao currículo, garante o Art. 26º que "Os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei nº
12.796, de 2013)".
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Fundamental surgiram em 1998 com o objetivo de garantir a todos os brasileiros (crianças e
jovens), mesmo em condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir dos conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da
cidadania; e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Médio, em 2000, que vieram para reformar o ensino em todo o território nacional junto
com a Constituição Federal (1988) e com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação (1996).
Em 1999, a Secretaria de Estado de Educação do Acre criou o Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado - Parâmetros em Ação, que
ofereceu aos professores oportunidades para a reflexão, análise e revisão de sua prática pedagógica, com o objetivo de promover as intervenções no processo
de ensino e aprendizagem.
Já em 2008 e 2009, com a finalidade de continuar apoiando as equipes escolares no processo de concretização do currículo, um novo processo de
formação de professores foi realizado e foram elaborados novos subsídios para o trabalho pedagógico com as diferentes áreas curriculares, incluindo o
Caderno de Orientação Curricular de Matemática, sendo disponibilizado em 2010 para as escolas da rede pública do Acre.
Em 2018, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) , inicia-se uma nova etapa na educação brasileira. Esse documento é de
caráter normativo e referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas pedagógicas de todos os componentes curriculares.
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Na área de Matemática, ocorreram vários encontros entre os redatores do componente curricular e assessores pedagógicos da Secretaria Municipal
de Educação de Rio Branco/Acre e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, que estudaram, analisaram e discutiram as singularidades entre
a proposta das Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental I e II vigente para o Estado do Acre e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), buscando
identificar pontos comuns entre os documentos e o que precisaria ser (des)construído para a nova proposta curricular do Acre de acordo com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
A partir da conclusão dessa etapa, os redatores do componente curricular de Matemática começaram a (re)escrever a proposta, que contém os
Objetivos (Capacidades), Conteúdos, Propostas de Atividades, Recursos e Formas de Avaliação, compondo o quadro organizador do Currículo de Referência
Único do Estado do Acre - Ensino Fundamental I e II, que irá nortear a produção dos documentos oficiais das unidades escolares. Em consonância com o
trabalho vigente, foi elaborado o texto introdutório do componente curricular de Matemática, no qual constam a trajetória de todo o processo e as concepções
que norteiam o ensino de Matemática no Acre.
A etapa seguinte foi a apresentação da primeira versão deste documento, em consulta pública a professores, coordenadores, gestores e a sociedade
em geral, ocorrida nos 22 municípios acreanos, ocasião em que todos tiveram a oportunidade de conhecer e opinar sobre as mudanças que consideraram
necessárias. Além disso, especialistas do componente curricular realizaram leituras críticas e apontaram sugestões. Essas mudanças foram analisadas pelos
redatores e agregadas às pertinências que não contradiziam a concepção adotada no Currículo de Referência Único do Estado do Acre - Ensino Fundamental
I e II. Feitas todas as alterações, o documento foi enviado ao Conselho Estadual de Educação do Acre.
Assim, no Currículo de Referência Único do Estado do Acre - Ensino Fundamental I e II, predomina uma concepção de ensino e aprendizagem em que
o aluno é protagonista do processo de construção do conhecimento e o professor é o mediador dessa construção, proporcionando situações desafiadoras e
intervenções problematizadoras que irão oportunizar aos alunos a produção de seu conhecimento.
A Matemática no Ensino Fundamental tem como um de seus objetivos evidenciar para o aluno a importância de valorizá-la como um instrumental para
que possa compreender o mundo à sua volta. Por outro lado, é uma área do conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação
e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas (PCNEF, 1998, p. 15). A Base foca no que o aluno precisa desenvolver, para que o conhecimento
matemático seja uma ferramenta para ler, compreender e transformar a realidade. O novo texto deixa mais claro o propósito de levar o aluno a pensar a partir
das informações recebidas, de analisá-las e de responder com uma postura ativa (BNCC, Brasil 2018). Podemos considerar, ainda, que as finalidades do
ensino de Matemática no Ensino Fundamental têm o seu caráter prático e utilitário, assim como objetivam o desenvolvimento do raciocínio lógico, dedutivo e
indutivo.
O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea,
seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais (BNCC, Brasil 2018, p. 265).
A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e das técnicas de
cálculo com os números e com as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A Matemática cria sistemas
abstratos, que organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo
físico. Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a compreensão de fenômenos, a construção de representações significativas e
argumentações consistentes nos mais variados contextos (BNCC, Brasil 2018, p.265).
No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus diversos campos – Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Estatística
e Probabilidade –, precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem
essas representações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas. Assim, espera-se que eles desenvolvam a
capacidade de identificar oportunidades de utilização da Matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter
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soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações. A dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas, a partir de outras, podem
ser estimuladas, sobretudo ao final do Ensino Fundamental (BNCC, Brasil 2018, p. 265).

2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático , definido como as competências e habilidades de
raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de
problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáti-cas. É também o letramento matemático que
assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de
jogo intelectual da Matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso
(fruição). O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática, com base
na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do conhecimento e da própria Matemática. Os processos matemáticos de resolução de problemas,
de investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual
são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, representação, comunicação e argumentação)
e para o desenvolvimento do pensamento computacional (BNCC, Brasil 2018, p.266).
Em todas as unidades temáticas, a delimitação dos conteúdos (habilidades) considera que as noções matemáticas são retomadas, ampliadas e
aprofundadas ano a ano. No entanto, é fundamental considerar que a leitura dessas habilidades não seja feita de maneira frag-mentada. A compreensão do
papel que determina a habilidade representa no conjunto das aprendizagens uma demanda à compreensão de como ela se conecta com habilidades dos
anos anteriores, o que leva à identificação das aprendizagens já consolidadas, e em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade em questão
serve de base para as aprendizagens posteriores. Nesse sentido, é fundamental considerar, por exemplo, que a contagem até 100, proposta no 1º ano, não
deve ser interpretada como restrição a ampliações possíveis em cada escola e em cada turma. Afinal, não se pode frear a curiosidade e o entusiasmo pela
aprendizagem, tão comum nessa etapa da escola-ridade, e muito menos os conhecimentos prévios dos alunos (BNCC, Brasil 2018, p.276).
Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um contexto, abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve ca-pacidades
essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar – criar, enfim –, e não somente a resolução de enunciados típicos que são, muitas vezes, meros
exercícios e apenas simulam alguma aprendizagem. Assim, algumas das habilidades formuladas começam por: “resolver e elaborar problemas envolvendo...”.
Nessa enunciação está implícito que se pretende não apenas a resolução do problema, mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se
algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse acresci-da ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se que os alunos também formulem
problemas em outros contextos (BNCC, Brasil 2018, p.277).
Nessa direção, este documento propõe cinco unidades temáticas – Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Probabi-lidade e Estatística
- correlacionadas, que orientam a formulação de conteúdos a serem desenvolvidos ao longo do Ensino Fundamental. Cada um deles pode receber ênfase
diferente, a depender do ano de escolarização (BNCC, Brasil 2018, p. 268).

3. PARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
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Para a definição de direitos de aprendizagem e dos conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental, este documento, como relatado acima, pauta a
intrínseca relação entre os componentes curriculares, priorizando a aprendizagem dos alunos de forma integralizada, projetando a formação dos nossos
alunos em um cidadão completo e consciente de como deve ser a sua atuação na sociedade, sendo capaz de atuar sobre as diferentes situações que irá
vivenciar em sua vida pessoal e profissional, em detrimento à aprendizagem tradicional que produzia uma aprendizagem fragmentada sem uma correlação
entre os conhecimentos dos componentes curriculares que outrora eram discutidos nos ambientes escolares.
Além da integralidade entre os componentes curriculares, este currículo tem como princípio promover a cultura da regionalidade pre-sente em nosso
estado, como também a inclusão de todas as crianças ao direito fundamental de aprender. Para tanto, utilizamos critérios que estão explicitados na sequência
deste documento:
Relevância social e cultural: Conceitos, procedimentos e atitudes que são fundamentais para a compreensão de problemas, fenômenos e fatos da
realidade social e cultural acrianos, visto que uma das finalidades da escola é a inserção dos jovens na sociedade e na cultura local.
Relevância para a formação intelectual do aluno e potencialidade para a construção de habilidades comuns: Conceitos, procedi-mentos e atitudes
matemáticos que potencializem o desenvolvimento de habilidades como as de investigar, estabelecer relações, argumen-tar, conjecturar, justificar, entre
outras.
Potencialidade para estabelecer conexões interdisciplinares e contextualizações: Conceitos/temas matemáticos que permitam esta-belecer relações entre o conhecimento e as situações cotidianas vividas pelo aluno, mas que também contemplem contextualizações histó-ricas, culturais e que permitam
o intercâmbio de ideias com outras áreas curriculares, em projetos interdisciplinares.
Acessibilidade e adequação aos interesses da faixa etária e necessidades de aprendizagem: É fundamental que as propostas sejam planejadas de
modo a interessar os alunos, colocando desafios compatíveis com suas possibilidades e necessidades de aprendizagem.
A seleção dos conteúdos matemáticos a serem trabalhados teve como objetivo a busca de uma formação geral direcionada ao desen-volvimento da
cidadania. Nesse sentido, um dos grandes desafios para os professores de Matemática é, em meio a uma grande gama de co-nhecimentos matemáticos,
selecionar aqueles que, por um lado, são importantes para a vida das pessoas na sociedade contemporânea e desempenham papel importante na formação
do cidadão, e, por outro lado, que permitam o desenvolvimento de capacidades formativas, o desenvolvimento de atitudes e os que consideram o valor
estético e o caráter lúdico e recreativo da Matemática. (Série Cadernos de Orienta-ção Curricular, Acre 2010, p. 21).

4. ORIENTAÇÕES DE APLICABILIDADE DO COMPONENTE MATEMÁTICA
4.1. Anos iniciais
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, deve-se retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e as experiências
desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar de sua importância. No que diz respeito ao cálculo,
é necessário acrescentar, à realização dos algoritmos das operações, a habilidade de efetuar cál-culos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e,
ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo.
Portanto, este documento orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou
seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que
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os alunos estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos. Desse modo, recursos
didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um papel
essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão
e à sistematização, para que se inicie um processo de formaliza-ção.
Assim, tomando-se como referência o conjunto de orientações pedagógicas contidas neste documento, os direitos de aprendizagem para cada unidade
temática, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, são de que os alunos sejam capazes de:

1º ANO
• Explorar os números naturais em seus diferentes usos no contexto social (para quantificar, ordenar, codificar, medir), em situaçõesproblema que envolvam a construção da sequência numérica, procedimentos de contagens e medidas presentes em seu cotidiano.

-

• Explorar as escritas numéricas, levantando hipóteses sobre elas, com base na observação de regularidades, utilizando-se da linguagem oral
e de registros pessoais.
• Resolver situações-problema que envolvam comparar duas coleções do ponto de vista da quantidade de elementos, organizar uma coleção que deve ter tantos elementos quanto outra ou ainda organizar uma coleção que deve ter o dobro ou o triplo de elementos de outra.
• Usar a calculadora como instrumento para produzir e analisar escritas numéricas.
• Resolver situações-problema que envolvam algoritmos não convencionais e os significados das operações – composição, transformação,
comparação e proporcionalidade indicando divisão em partes iguais –, por meio de estratégias e registros pessoais.
• Utilizar alguns procedimentos de cálculo mental como os relacionados a adicionar 1, tirar 1 e identificar diferentes adições com a mesma
soma.
• Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e deslocar-se em determinados espaços (como a sala de aula e a escola).
• Perceber semelhanças e diferenças entre objetos considerando suas formas.

1119

• Explorar procedimentos de comparação entre duas grandezas – como comprimento, massa, capacidade –, fazendo uso de alguns instrumentos de medida.
• Utilizar informações sobre tempo, aplicando-as em situações do cotidiano.
• Resolver situações-problema envolvendo o sistema monetário brasileiro.
• Fazer a leitura e localizar dados em tabelas simples e gráficos de colunas.
• Realizar pesquisas envolvendo variáveis categóricas para organizar dados por meio de representações pessoais.
• Identificar eventos aleatórios em situações do cotidiano.
• Investigar regularidades em sequências numéricas para determinar padrões que possibilitem recitar e determinar o elemento ausente nas
sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

2º ANO
• Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes usos no contexto social.
• Interpretar e produzir escritas numéricas, levantando hipóteses sobre elas, com base na observação de regularidades, utilizando-se da
linguagem oral, de registros informais e da linguagem matemática.
• Resolver situações-problema e construir, a partir delas, os significados das operações fundamentais, buscando reconhecer que uma mesma
operação está relacionada a problemas diferentes e que um mesmo problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes opera-ções.
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• Desenvolver procedimentos de cálculo – mental, escrito, exato, aproximado – pela observação de regularidades e de propriedades das
operações e pela antecipação e verificação de resultados.
• Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e deslocar-se no espaço, bem como para identificar relações de posição entre
objetos no espaço; interpretar e fornecer instruções, usando terminologia adequada.
• Perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço, identificando formas tridimensionais ou bidimensionais, em situações que
envolvam descrições orais, construções e representações.
• Reconhecer grandezas mensuráveis (como comprimento, massa, capacidade), utilizar instrumentos de medida (usuais ou não), estimar
resultados e elaborar estratégias pessoais de medida.
• Utilizar informações sobre tempo na identificação de unidades de medidas e resolução de problemas.
• Relacionar cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.
• Utilizar tabelas simples e gráficos de colunas para facilitar a leitura e interpretação de informações e construir formas pessoais de registro
para comunicar informações coletadas.
• Identificar e classificar eventos aleatórios em situações do cotidiano.
• Investigar regularidades em sequências de números naturais, objetos e figuras, para descrever padrões que possibilitem determinar o
elemento ausente e construir sequências de números naturais.
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3º ANO
• Construir o significado do número natural a partir de suas diferentes funções no contexto social, observando as regras do sistema de numeração decimal.
• Construir os significados das operações de adição e subtração, identificando que uma mesma operação está relacionada a problemas
diferentes e que um mesmo problema pode ser resolvido pela aplicação de diferentes operações.
• Desenvolver procedimentos de cálculo – mental, escrito, exato, aproximado – pela observação de regularidade e de propriedades das
operações e pela antecipação e verificação de resultados.
• Interpretar a localização e a movimentação de um objeto ou pessoa no espaço e perceber semelhanças e diferenças entre objetos no
espaço em situações que envolvam descrições orais, construções e representações.
• Estabelecer relação entre unidades de tempo e fazer leitura de horas.
• Utilizar procedimentos para comparar, entre si, grandezas como comprimento, massa, capacidade e sistema monetário brasileiro, utilizando estratégias pessoais, e produzir desenhos ou escritas para comunicar o resultado de uma medição, não necessariamente com uso
de unidades convencionais.
• Ler, interpretar, comparar e descrever dados apresentados por meio de tabelas e de gráficos, coletar e utilizar procedimentos para organização de dados utilizando registros pessoais, tabelas e gráficos para comunicação de informações coletadas.
• Identificar e estimar as chances de ocorrência em eventos aleatórios nas situações do cotidiano.
• Identificar regularidades em sequências de números naturais, para descrever padrões que possibilitem determinar os elementos faltantes
ou seguintes e construir sequências de números naturais.
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• Compreender o símbolo de igualdade como sendo a equivalência de duas escritas aditivas ou subtrativas de números naturais.

4º ANO
• Ampliar o conhecimento do significado do número natural pelo seu uso em situações-problema e pela compreensão e utilização das regras
do sistema de numeração decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de qualquer ordem, em especial da
ordem de grandeza de milhão.
• Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações fundamentais e construindo novos, em situações que envolvam
números naturais.
• Calcular o resultado de operações de números naturais, por meio de estratégias pessoais e pelo uso de técnicas operatórias convencionais,
e utilizar estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso do cálculo mental e da calculadora.
• Determinar o resultado da multiplicação e da divisão de números de 0 a 9 por 6, 7, 8 e 9, em situações-problema, identificar regularidades
que permitam sua memorização e utilizar a decomposição das escritas numéricas e a propriedade distributiva da multiplicação em relação
à adição, para a realização de cálculos que envolvam a multiplicação e a divisão.
• Compreender o significado do número racional, reconhecendo, representando e utilizando-o no contexto diário.
• Identificar a posição e a movimentação de uma pessoa ou objeto num desenho apresentado em malha quadriculada.
• Reconhecer semelhanças e diferenças entre esferas, cilindros e cones e entre cubos, paralelepípedos, prismas de base triangular e pirâmides; identificar as planificações (moldes) de figuras tridimensionais como cubo, paralelepípedo, pirâmide, reconhecendo elementos que
as compõem (faces, arestas, vértices, lados, ângulos) e reconhecendo triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e círculos, nas faces
planas de uma figura tridimensional.
• Reconhecer unidades usuais de medida de comprimento, como o metro, centímetro e quilômetro; de massa, como grama, miligrama e
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quilograma; de capacidade, como litro e mililitro; e resolver situações-problema que envolvam o significado dessas unidades de medida,
utilizando a terminologia convencional para as unidades mais usuais dos sistemas de medida, estabelecendo relações entre diferentes unidades de medida.
• Reconhecer que as faces dos sólidos geométricos possuem uma superfície comparável visualmente ou por superposição de suas áreas e
ainda medi-la, compará-la e estimá-la por meio de desenho em malhas quadriculadas.
• Utilizar, em situações-problema, o sistema monetário brasileiro e medidas usuais de temperatura e de tempo em realização de conversões
simples entre dias e semanas, horas e dias, semanas e meses.
• Recolher dados e informações, elaborar formas para organizá-los e expressá-los, interpretar dados apresentados sob forma de tabelas e
gráficos e valorizar essa linguagem como forma de comunicação.
• Identificar e calcular as chances de ocorrência em eventos aleatórios nas situações do cotidiano.
• Identificar regularidades em sequências de figuras e números naturais, para descrever padrões.
• Compreender o símbolo de igualdade como sendo a equivalência de duas escritas com números naturais, envolvendo as operações básicas da Matemática.

5º ANO
• Compreender e utilizar as regras do Sistema de Numeração Decimal para leitura e escrita, comparação, ordenação e arredondamento de
números naturais de qualquer ordem de grandeza, pelo seu uso em situações-problema e pelo reconhecimento de relações e regularidades.
• Compreender os diferentes significados de um número racional (parte-todo, razão e quociente), reconhecendo e utilizando-o em diversos
contextos que permitam identificá-lo e representá-lo nas formas fracionária e decimal, relacionando-o com a sua leitura e escrita e resolver
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situações-problema envolvendo comparação e representação na reta numérica.
• Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações fundamentais e construindo novos, em situações que envolvam
números naturais e, em alguns casos, números racionais na forma decimal.
• Ampliar os procedimentos de cálculo – mental, escrito, exato, aproximado – pelo conhecimento de regularidades dos fatos fundamentais,
de propriedades das operações e pela antecipação e verificação de resultados.
• Descrever, interpretar e representar, por meio de desenhos, a localização ou a movimentação de uma pessoa ou um objeto no plano e
identificar características das figuras geométricas, percebendo semelhanças e diferenças entre elas, por meio de composição e decomposição, simetrias, ampliações e reduções.
• Construir o significado das medidas, a partir de situações-problema que expressem seu uso no contexto social e em outras áreas do conhecimento e que possibilitem a comparação de grandezas de mesma natureza.
• Resolver problemas com dados recolhidos de informações e apresentados de forma organizada, por meio da elaboração de tabelas, e
interpretar dados apresentados sob forma de tabelas e gráficos e valorizar essa linguagem como forma de comunicação.
• Identificar características de acontecimentos previsíveis ou aleatórios a partir de situações-problema, utilizando recursos estatísticos e
probabilísticos.
• Demonstrar interesse para investigar, explorar e interpretar, em diferentes contextos do cotidiano e de outras áreas do conhecimento, os
conceitos e procedimentos matemáticos abordados.
• Resolver e elaborar problemas, compreendendo o símbolo de igualdade como sendo a equivalência de duas escritas com números naturais, envolvendo as operações básicas da Matemática.
• Resolver situações-problema que envolvam as ideias de razão e proporcionalidade.
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4.2 Anos finais
Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino Fundamental – Anos Finais, é imprescindível levar em conta as expe-riências e os
conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos alunos, criando situações nas quais possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e
qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias mais complexas. Essas situações precisam articular múltiplos aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao desenvolvimento das ideias fundamentais da Matemática, como equivalência, ordem, proporcionalidade, variação e interdependência.
Da mesma forma que na fase anterior, a aprendizagem em Matemática no Ensino Fundamental – Anos Finais também está intrinse-camente relacionada à apreensão de significados dos objetos matemáticos. Esses significados resultam das conexões que os alunos estabe-lecem entre os objetos e seu
cotidiano, entre eles e os diferentes temas matemáticos e, por fim, entre eles e os demais componentes curricu-lares. Nesta fase, precisa ser destacada a
importância da comunicação em linguagem matemática com o uso da linguagem simbólica, da re-presentação e da argumentação.
Além dos diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de
geometria dinâmica, é importante incluir a história da Matemática como recurso que pode despertar interesse e representar um contexto significativo para
aprender e ensinar Matemática. Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar integrados a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para a
sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos.
Assim, tomando-se como referência o conjunto de orientações pedagógicas contidas neste documento, os direitos de aprendizagem para cada unidade
temática, no Ensino Fundamental – Anos Finais, são de que os alunos sejam capazes de:

6º ANO
• 0 Reconhecer o sistema de numeração decimal e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, além de resolver situaçõesproblema que permitam utilizar as regras do sistema de numeração decimal, ler, escrever, comparar, ordenar e usar arredondamento de
números naturais, inclusive os escritos abreviadamente com vírgulas, reconhecendo relações e regularidades.
• Resolver e elaborar situações-problema que envolvam diferentes significados das operações fundamentais e não fundamentais em situações que envolvam números naturais.
• Resolver situações-problema que permitam utilizar os números racionais positivos nas suas representações fracionária e decimal finita,
estabelecendo relações entre essas representações, e ler, escrever, comparar, ordenar e usar arredondamento de números racionais, reconhecendo equivalências, relações e regularidades.
• Resolver situações-problema que envolvam diferentes significados das operações fundamentais com números racionais positivos, repre-
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sentados nas formas fracionária e decimal finita.
• Compreender que a relação de igualdade matemática não se altera quando se aplicam operações fundamentais aos seus dois membros
por um mesmo número e utilizar essa ideia para resolver problemas.
• 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.
• Conhecer, compreender, aplicar, resolver e elaborar problemas envolvendo 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.
• Identificar ângulos como mudança de direção e reconhecê-los em figuras planas, nomeando-os em função de suas medidas.
• Resolver problemas que permitam descrever, interpretar e representar, por meio de desenhos, a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos, utilizando coordenadas cartesianas.
• Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e de pirâmides, relacionando esses números com
o número de lados do polígono da base, para resolver problemas e desenvolver percepção espacial.
• Conhecer, nomear, comparar e classificar polígonos quanto ao número de vértices, às medidas dos lados e dos ângulos e ao paralelismo e
perpendicularismo dos lados, tanto em suas representações no plano como em face de poliedros.
• Compreender e analisar características dos triângulos para classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.
• Conhecer, compreender e analisar características dos quadriláteros para classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos e
relacioná-los por meio de inclusão e intersecção de suas classes.
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• Conhecer, compreender, analisar, construir e aplicar figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, com o auxílio de
malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.
• Conhecer, aplicar e analisar retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de régua, esquadros e softwares, para utilizar e construir algoritmos de resolução de situações passo a passo.
• Compreender, aplicar, analisar e sintetizar informações, representadas em tabelas e gráficos, envolvendo dados de pesquisas sobre diversos contextos.
• Conhecer, compreender e aplicar as probabilidades clássica e frequentista de ocorrência de um determinado evento, expressando-as como
um número racional, para a resolução de problemas inseridos em diversos contextos.

7º ANO
• Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor, múltiplo, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas.
• Resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagens, principalmente as que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.
• Reconhecer números inteiros em contextos diversos e explorar diferentes significados como aqueles que indicam falta, diferença, orientação (origem) e deslocamento entre dois pontos.
• Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema, compreendendo diferentes significados das operações envolvendo números
inteiros.
• Reconhecer números racionais representados na forma fracionária ou na forma decimal, em contextos diversos, e explorar diferentes sig1128

nificados.
• Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema, compreendendo diferentes significados das operações envolvendo números
racionais.
• Conhecer, compreender, analisar e aplicar os diferentes usos para as letras, em situações que envolvam variáveis, incógnitas, fórmulas e
regularidades.
• Conhecer, compreender, aplicar e analisar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, utilizando
propriedades da igualdade e estratégias de resolução, analisando, interpretando e validando o resultado obtido.
• Conhecer, analisar e compreender a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, para elaborar e resolver problemas utilizando cálculos mentais, sentenças algébricas e a propriedade fundamental das proporções.
• Conhecer, analisar, compreender e aplicar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, distinguindo os diferentes tipos
de transformações simétricas, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vinculando esse estudo a
representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.
• Construir circunferências utilizando diferentes maneiras, reconhecendo-as como lugares geométricos e utilizá-las para fazer composições
artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.
• Conhecer, analisar, compreender e aplicar relações entre pares de ângulos determinados por um feixe de retas paralelas intersectadas por
uma reta transversal, considerando a nomenclatura correta e caracterizando cada tipo de relação para resolver problemas diversos.
• Conhecer, analisar, compreender, sintetizar e aplicar triângulos no que tange às construções quando se conhecem apenas as medidas de
seus lados, à condição de existência, à soma das medidas de seus ângulos internos e à peculiar rigidez geométrica.
• Conhecer, analisar, compreender, sintetizar e aplicar polígonos regulares em contextos diversos que permitam determinar a medida de cada
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ângulo interno, sem o uso de fórmula, relacionar ângulos internos e externos e descrever algoritmos de construção desses polígonos de
forma escrita e por meio de fluxograma.
• Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras
áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.
• Resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de medida de área de figuras planas que possam ser decompostas por quadrados,
retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e expressões de cálculo de área de triângulos e quadriláteros.
• Conhecer, analisar, aplicar e sintetizar experimentos aleatórios em situações que envolvam cálculo de probabilidades ou estimativas por
meio de frequência de ocorrência.
• Compreender o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calculando seu valor e relacionando-o,
intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados.
• Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou amostral, e comunicar
os resultados por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.
• Interpretar e analisar dados apresentados em gráficos de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente
sua utilização.

8º ANO
• Utilizar números racionais, nas formas fracionária, decimal exata e decimal periódica, fazendo aplicações de notação científica, propriedades das potências, cálculos de porcentagens com e sem o uso de tecnologias digitais em problemas diversos, reconhecendo a importância das potências nos cálculos matemáticos modernos e relacionando raízes a potências de expoente fracionário.
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• Conhecer o princípio multiplicativo da contagem, relacionando-o com diagramas e tabelas de organização de dados, e aplicando-o na
resolução e elaboração de diversos problemas, principalmente aqueles envolvendo o cálculo de probabilidades e reconhecendo que a soma
das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral é igual a 1.
• Conhecer e aplicar expressões algébricas na resolução e elaboração de problemas diversos que envolvam representação de problemas,
generalizações sobre propriedades aritméticas, cálculo de valores numéricos utilizando as propriedades das operações, identificação de
regularidades em sequências recursivas e não recursivas, além de construção de um algoritmo por meio de um fluxograma que permita
indicar os termos seguintes.
• Resolver e elaborar problemas relacionados a diversos contextos que possam ser representados por sistemas de equações polinomiais de
1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano, com e sem o auxílio de software de geometria
dinâmica.
• Conhecer, analisar e aplicar equações polinomiais do 2º grau do tipo em que a e b são números racionais positivos, resolvendo e elaborando problemas diversificados, com e sem o uso de tecnologia.
• Conhecer, compreender e identificar a natureza da variação de duas grandezas, expressando a relação existente por meio de sentença
algébrica, representando-a no plano cartesiano, de modo que se possa resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas direta ou
inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.
• Compreender, analisar e sintetizar retas e ângulos e polígonos regulares, utilizando dobraduras, instrumentos de desenho, de mensuração
e softwares de geometria dinâmica na construção de retas paralelas, retas perpendiculares, mediatriz de um segmento de retas e bissetriz
de um ângulo qualquer e polígonos regulares, aplicando esses conceitos na resolução de problemas diversos.
• Compreender as relações entre a congruência de triângulos e algumas propriedades de triângulos e quadriláteros, aplicando os casos de
congruência de triângulos nas demonstrações dessas propriedades e resolvendo problemas diversos.
• Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de
instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica.
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• Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.
• Compreender a relação existente entre unidades de medida de volume e de capacidade mais usuais, para resolver e elaborar problemas
envolvendo cálculo de capacidade de recipientes quaisquer e de volume de recipiente em formato de bloco retangular.
• Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa.
• Organizar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada
para a tomada de decisões.
• 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.
• Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada (casual simples, sistemática e estratificada),
e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas
de tendência central, a amplitude e as conclusões.

9º ANO
• Ampliar os conjuntos numéricos e reconhecer as relações existentes entre eles e as diferentes representações de seus elementos, por meio
da resolução de situações-problema em contextos diversos, inclusive aqueles em que se faz necessário estimar a localização de números
reais na reta numérica.
• Aplicar operações com número reais, empregando propriedades de potências com expoentes inteiros e fracionários, propriedades dos
radicais e escrita de números em notação científica, para resolver e elaborar problemas em diversos contextos, inclusive aqueles que envolvam o emprego de medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distâncias entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus
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ou células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.
• Conhecer e compreender os conceitos de razão de grandezas de espécies diferentes e de grandezas direta e inversamente proporcionais,
aplicando-os na resolução e elaboração de problemas diversos, envolvendo a gramatura de papel, velocidade média, densidade
demográfica, escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, inseridos em contextos socioculturais, ambientais e de outras
áreas.
• Resolver e elaborar problemas com porcentagens, incluindo aqueles que envolvam a aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, com e sem o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.
• 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.
• Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfi-ca
e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.
• Identificar os elementos de uma circunferência e as diferentes posições de uma circunferência em relação a outra, a um ponto e a uma
reta; demonstrar e aplicar propriedades das retas secantes e das retas tangentes a uma circunferência, estabelecendo relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência para resolver problemas, além de descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado seja conhecida, utilizando régua e compasso, como
também software de geometria dinâmica.
• Analisar os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, demonstrando relações entre eles, e reconhecer as
condições necessárias e suficientes para que dois polígonos sejam semelhantes, o que permite compreender o teorema de Tales como
uma consequência da semelhança de triângulos, verificar experimentalmente esse teorema por meio de um software de geometria dinâmica e aplicá-lo na resolução de problemas diversos.
• Compreender as relações métricas do triângulo retângulo, demonstrando-as por meio da semelhança de triângulos, validando o teorema
de Pitágoras com o auxílio de um software de geometria dinâmica e aplicá-lo na resolução de problemas diversos, incluindo aqueles envolvendo a determinação da diagonal de um quadrado, a altura de um triângulo equilátero e a distância entre dois pontos no plano carte1133

siano.
• Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva.
• 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.
• Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois
casos.
• Analisar gráficos divulgados pela mídia, identificando elementos presentes neles que possam induzir a erros de leitura, planejar e executar
pesquisa amostral, envolvendo tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas
de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.

5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ESPECÍFICAS DA ÁREA
Levando em consideração a Base Nacional Comum Curricular, esta Orientação Curricular leva em conta que os diferentes campos que compõem a
Matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência,
representação, variação e aproximação.
Considerando esses pressupostos e em articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Matemática e, por consequência, o
componente curricular de Matemática devem garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas, que estão diretamente relacionadas com
as competências gerais estabelecidas na BNCC e que serão dispostas no quadro abaixo.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA ÁREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 01. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necesconstruídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
sidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construhistóricos, e é uma ciência viva, que contribui para soluci-onar problemas
ção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
científicos e tecnológicos e para alicerçar descober-tas e construções, in02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade inteclusive com impactos no mundo do trabalho.
lectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
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investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.
04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica,
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo.
05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta.
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas

02. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a ca-pacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos co-nhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.
03. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sen-tindo segurança
quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a per-severança na busca de soluções.
04. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e quali-tativos
presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investi-gar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las
e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumen-tos convincentes.
05. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologi-as digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais
e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.
06. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto práticoutilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, es-quemas, além de
texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).
07. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, ques-tões
de urgência social, com base em princípios éticos, democráti-cos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
08. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coleti-vamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder
a questionamentos e na busca de soluções para proble-mas, de modo a
identificar aspectos consensuais ou não na discus-são de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo
com eles.
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(BNCC, Brasil 2018).

identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.
10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO
• Objetivos
• CAPACIDADES/COM• PETÊNCIAS
AMPLAS DA DISCIPLINA

• Conteúdos

• Explorar os números naturais em
seus
diferentes
usos no contexto
social (para quantificar, ordenar, codificar, medir), em situações-problema que envolvam a construção
da sequência numérica,
procedimentos de contagens e medidas
presentes em seu
cotidiano.

• Reconhecimento dos números naturais e sua função social.
• Utilização dos números naturais na sua função cardinal.

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições
para que os alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

• Uso de procedimentos de
comparação de quantidades.

• Realização de contagens e
sobrecontagens (contagens
realizadas a partir de outra/s
já feita/s).
• Utilização dos números naturais na sua função ordinal.
• Uso de procedimentos de ordenação, em função da
quantidade.

• Os números no contexto diário (função social dos números).
• Intervalos de sequências numéricas (recitação).
• Quantificação de elementos de uma coleção.
• Pareamento.
• Comparação
entre
quantidades.
• Estimativa de quantidades.
• Contagem de rotina.
• Contagem por diferentes agrupamentos.
• Contagem um a um.
• Sobrecontagem.
• Os números no contexto diário (função social dos números).
• Leitura, escrita e comparação de números
naturais.
• Ordenação de números
naturais.

• Propostas de atividades

• Formas de avaliação

Situações de ensino e aprendizagem para
trabalhar com os conteúdos

Situações mais adequadas para
avaliar

• Situações em que os alunos se deparem
com duas coleções e tenham que informar qual delas tem mais elementos.
• Situações em que os alunos são levados
a contar uma quantidade pequena de
tampinhas de uma coleção.
• Situações em que os alunos são levados
a contar uma quantidade pequena de
tampinhas que foram acrescentadas em
uma coleção já contada.
• Roda de contagem.
• Contagem de algumas linhas do quadro
numérico.
• Situações em que as crianças possam
compartilhar pesquisas que fizeram sobre o número de irmãos de cada um ou
sobre o número de pessoas que moram
na sua casa, ou seja, situações que evidenciem a função cardinal do número.
• Situações em que as crianças precisem
compartilhar, por exemplo, pesquisas
que fizeram sobre a classificação dos times de futebol no Campeonato Brasileiro
ou quais foram os seis primeiros pilotos a
cruzar a linha de chegada na última corrida de Fórmula 1; verificar se essas pesquisas indicam ou não uma ordenação,

• Observação, análise e registro de
como a criança percebe a função
dos números e de como os utiliza
em situações-problema, comparando-as para verificar a evolução.
• Identificação de quais são números
familiares e frequentes para cada
criança e com que números ela é capaz de lidar, para intervenções e estímulo ao aprofundamento.
• Registro de como cada criança fala
a sequência numérica e em que
ponto a interrompe ou se "dá saltos".
• Observação de como os alunos fazem uso dos materiais didáticos na
execução e compreensão das atividades.
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• Utilização dos números naturais na sua função de codificação.
• Utilização dos números naturais em situações que eles indicam a comparação de duas
grandezas, ou seja, funcionam como medida.

• Os números no contexto diário (função social dos números).

•

•

•
•

•

• Explorar as escritas
numéricas, levantando hipóteses sobre elas, com base
na observação de
regularidades, utilizando-se da linguagem oral e de registros pessoais.

• Produção de escritas numéricas relativas a números familiares e frequentes, observando regularidades e formulando hipóteses sobre a escrita numérica.
• Uso da sequência numérica
como
apoio
para

• Princípios que estruturam o SND (decimal,
posicional, aditivo e
multiplicativo).
• Composição e decomposição de números naturais.
• Comparação de número naturais.

•
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como é essa ordenação, isto é, situações
que evidenciem a função ordinal do número.
Situações em que as crianças precisem
compartilhar, por exemplo, pesquisas
que fizeram sobre números de telefone,
placas de carro, CEP ou outros números
que funcionam como códigos.
Realização de atividades de preenchimento do calendário, dando ênfase à sequência dos dias da semana e do mês,
como forma de compreensão da sequência numérica, da quantidade de dias da
semana e do mês, da escrita que identifica o ano, fazendo previsões e destacando datas importantes, como forma de
compreender a escrita dos números.
Situações em que as crianças precisem
achar uma forma de registro para indicar
uma medição realizada.
Situações em que as crianças utilizem a
cantilena numérica em brincadeiras infantis (brincar de roda, pular corda, brincar de amarelinha etc.) e que favoreçam
a reflexão sobre a sequência numérica.
Apresentação de pequenas exposições
sobre pesquisas feitas pelas crianças em
jornais e revistas, nos textos em que aparecem números.
Realização de ditados de números relacionados a escritas exploradas nos números familiares e frequentes em que a criança vai revelando suas hipóteses sobre
as escritas numéricas, contando com a
ajuda e intervenção do professor para
progredir em direção à escrita convencional.

• Observação e validação das descobertas da turma quanto às regularidades presentes no quadro numérico.
• Observação, análise e registro de
como a criança compara escritas numéricas e se associa "o comprimento" (quantidade de algarismos
que compõem o número) do número
à sua ordem de grandeza.

comparação de números e
para a produção de escritas
numéricas.

• Resolver situações-problema que envolvam comparar
duas coleções do
ponto de vista da

• Estimando e comparando
quantidades de objetos de
dois conjuntos (em torno de
20 elementos), por correspondência (um a um, dois a
dois), para indicar “tem

• Quadro numérico
suas regularidades.
• Reta numérica.

e

• Quantificação de elementos de uma coleção.
• Estimativas.
• Contagem um a um.
• Pareamento.

• Uso da calculadora pelas crianças, para
produção de escritas numéricas que o
professor indica.
• Comparação de diferentes formas de registros de um mesmo número feitos pelas
crianças e reflexão sobre essas diferenças.
• Situações em que as crianças precisem
discutir como se comparam dois números
a partir de suas escritas, quando o número de algarismos que os compõe é diferente.
• Situações em que as crianças precisem
discutir como se comparam dois números
que têm a mesma quantidade de algarismos.
• Realização de atividades que proporcionem ao aluno grafar com destreza os símbolos usados para se produzir números.
• Realização de atividades que permitam
ao aluno associar uma quantidade à sua
representação numérica.
• Realização de atividades que permitam
ao aluno observar, registrar e externar regularidades simples no quadro numérico,
com o suporte do professor.
• Realização de atividades que propiciem
ao aluno ler e registrar alguns números
redondos como 10, 20, 30 e outros, com
o objetivo de que ele memorize e utilize
esses números na compreensão da organização do nosso sistema de escrita numérica.
• Realização de tarefas na própria sala de
aula ou na escola como: quantos lápis
precisamos para dar um a cada colega?
Há mais lápis pretos ou coloridos?
• Realização de situações-problema como,
por exemplo: apresentar certo número de
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• Observação, análise e registro de
como a criança compara escritas numéricas e se em escritas numéricas
de mesmo tamanho observa que o
"primeiro" é quem "manda".
• Identificação de quais são as características dos registros da criança,
verificando qual hipótese ela apresenta em suas escritas e buscando
sempre entender como o aluno compreende a organização do sistema.

• Observação, análise e registro de
como a criança compara coleções
quando ainda não domina a contagem.
• Identificação do procedimento que a
criança utiliza: se está no nível da

quantidade de elementos, organizar
uma coleção que
deve ter tantos elementos quanto outra ou ainda organizar uma coleção
que deve ter o dobro ou o triplo de
elementos de outra.

mais”, “tem menos” ou “tem
a mesma quantidade”.
Organização de uma coleção
que deve ter tantos elementos quanto outra.
Organização de uma coleção
que deve ter o dobro ou o triplo de elementos de outra.
Registro de dados numa
certa ordem, que pode ser
crescente ou decrescente.
Identificação de quantas ‘casas’ é preciso avançar ou retroceder para chegar a uma
determinada casa, num jogo
de deslocamento sobre uma
pista graduada.
Contagens exatas ou aproximadas, não funcionais, utilizando diferentes estratégias
como o pareamento e outros
agrupamentos.
Contagem da quantidade de
objetos de coleções até 100
unidades e apresentação do
resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como
jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.

• Comparação
entre
quantidades.
• Leitura, escrita e comparação de números
naturais.
• Dobro e triplo (primeiras noções).

• Produção de escritas numéricas na calculadora, a partir
de números que são ditados
pelo professor.

• A calculadora como ferramenta de escrita numérica.

•
•
•
•

•

•

• Usar a calculadora
como instrumento
para produzir e
analisar
escritas
numéricas.

• Leitura e escrita de números naturais.
• Contagem por diferentes agrupamentos.
• Contagem ascendente
e descendente.
• Ordenação de números
naturais.
• Reta numérica.

•

•

•

•

•

•
•
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bonecas que as crianças ainda não conseguem contar e colocar à disposição, em
outro canto da sala, roupinhas que elas
devem pegar de uma só vez, uma para
cada boneca.
Realização de situações-problema como,
por exemplo: apresentar certo número de
mágicos e pedir que desenhem duas cartolas para cada mágico.
Realização de rodas de contagem em que
as crianças, uma a uma, tenham que falar oralmente a sequência numérica, com
variações: contagens de 1 em 1, contagens de 2 em 2 etc.
Realização de rodas de contagem em que
as crianças, uma a uma, tenham que falar oralmente a sequência numérica, ora
usando escalas ascendentes (do menor
para o maior), ora escalas descendentes
(do maior para o menor).
Realização de contagem de objetos em
coleções móveis (como coleções de tampinhas, por exemplo), em que é possível
enfileirar, formar pares, grupinhos etc.
Realização de contagem de objetos em
coleções fixas, como figuras desenhadas
numa folha de papel em que é preciso
usar uma estratégia de contagem que
não implique mudar a posição dos objetos da coleção.
Realização de jogos como os de dados,
de dominós, de trilha, em que é preciso
utilizar os números e/ou registrá-los.
Realização de ditado de números de duas
ordens que as crianças devem registrar
na calculadora, descobrindo que é preciso teclar primeiro o algarismo das dezenas e, na sequência, o algarismo das

recitação, ou seja, se diz as palavras
que sabe que devem se suceder,
mas frequentemente se engana.
• Identificação do procedimento que a
criança utiliza: se está no nível da
contagem propriamente dita, que
significa acompanhar a recitação da
sequência numérica de gestos da
mão e/ou de movimentos dos olhos,
que mostram que ela estabelece
uma correspondência entre os objetos que está contando e a sequência
numérica oral.
• Categorização de formas de comparação de quantidades usadas pela
criança.

• Observação, análise e registro de
procedimentos que a criança usa
para registrar números na calculadora.

• Resolver situações-problema que envolvam algoritmos
não convencionais
e os significados
das operações –
composição, transformação, comparação e proporcionalidade indicando
divisão em partes
iguais –, por meio
de estratégias e registros pessoais.

• Indicação do número de objetos que será obtido se duas
coleções de objetos forem
reunidas (situações-problema de decomposição).
• Indicação do número de objetos que será obtido se forem
acrescentados objetos a uma
coleção dada (situações-problema de transformação positiva).
• Indicação do número de objetos que será obtido se forem
retirados objetos de uma coleção dada (situações-problema de transformação negativa).
• Organização de objetos de
uma coleção em partes com
o mesmo número de objetos
em situações em que isso é
possível.
• Composição e decomposição
de números de até duas ordens, por meio de diferentes
adições e pelo valor posicional dos seus algarismos, com
o suporte de material manipulável, contribuindo para a
compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.
• Resolução e elaboração de
problemas de adição e de
subtração,
envolvendo

• Leitura, escrita e comparação de números
naturais.
• Construção de fatos básicos da adição.
• Problemas envolvendo
as ideias do campo
conceitual aditivo.
• Resolução de situações-problema pelo uso
de estratégias pessoais.

•

•

•

•

• Agrupamento e contagem de 2 em 2, 3 em 3
e de 5 em 5, de elementos de uma coleção.
• Composição e decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.
• Composição e decomposição de números naturais por meio de diferentes adições.

•
•

•

• Elaboração e resolução
de situações-problema
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unidades, sem necessidade de uso dessa
nomenclatura.
Situações em que as crianças precisem
discutir formas de totalizar o número de
objetos de duas coleções, conhecendo a
quantidade de objetos de cada uma delas.
Situações em que as crianças precisem
discutir formas de calcular o número de
objetos de uma dada coleção à qual foram acrescentados novos objetos.
Situações em que as crianças precisem
discutir formas de calcular o número de
objetos de uma dada coleção da qual foram retirados alguns objetos.
Situações em que as crianças precisem
discutir formas de determinar o número
de objetos que compõem cada coleção
resultante da partição equitativa dos objetos de outra coleção.
Situações em que os alunos, a partir de
uma coleção, formem outras coleções
com quantidades diferentes de objetos.
Situações em que os alunos, a partir de
várias coleções com quantidades diferentes, formem uma única coleção com todos os objetos das coleções dadas e determinem a quantidade de objetos dessa
nova coleção.
Realização de debates quanto aos enunciados dos problemas, destacando que
os alunos falem sobre qual ação devem
aplicar nos valores que aparecem nas situações: junta, separa, acrescenta, tira
ou compara.

• A finalidade principal do trabalho
com situações-problema diversas
neste primeiro ano não é a de sistematizar o estudo das quatro operações, mas apenas a de estimular a
criança a construir estratégias e registros pessoais de resolução.
• Desse modo, a avaliação deve ter
como preocupação valorizar a disposição da criança para resolver as situações-problema e incentivar a sua
autonomia de pensamento.

• Utilizar alguns procedimentos de cálculo mental como
os relacionados a
adicionar 1, tirar 1
e identificar diferentes adições com
a mesma soma.

• Estabelecer pontos
de referência para
situar-se, posicionar-se e deslocarse em determinados espaços (como
a sala de aula e a
escola).

números de até dois algarismos, com as ideias de composição, transformação e
comparação, utilizando suporte de imagens e/ou material manipulável, empregando estratégias e formas
de registros pessoais.
• Construção de fatos básicos
da adição e utilização em
procedimentos de cálculo
para resolução de problemas.
• Cálculo mental do resultado
de algumas adições e subtrações pela observação de regularidades.

• Descrição da localização de
pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.
• Descrição da localização de
pessoas e de objetos no espaço segundo um dado
ponto
de
referência,

pelo uso de estratégias
pessoais.

• Construção de fatos básicos/fundamentais da
adição.
• Cálculo mental.
• Quadro numérico
suas regularidades.

e

• Localização de objetos
e de pessoas no espaço.
• Lateralidade e lateralização.
• Vocabulário apropriado
para indicar localização
de objetos e de pessoas no espaço.

• Realização de brincadeiras e jogos em
que é possível ir computando mentalmente o número de pontos.
• Realização de sequências de cálculo
mental em que as crianças possam observar o que acontece quando se adiciona 1 ou se tira 1 de um dado número.
• Realização de atividades de investigação
em que as crianças sejam estimuladas a
encontrar adições cujo resultado é, por
exemplo, 7: 0 + 7, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 +
3, 5 + 2, 6 + 1 e 7 + 0.
• Realização de atividades em que o aluno
faça uso do quadro numérico para resolver adições e subtrações através das regularidades presentes nesse quadro, tais
como: descer uma linha significa adicionar 10; subir uma linha significa subtrair
10; em uma mesma linha, ir uma casa
para a direita adiciona- -se 1, do contrário, subtrai-se 1.
• Situações em que uma criança possa ajudar outra criança a se localizar num determinado ponto da escola.
• Situações em que as crianças possam
compartilhar opiniões sobre pontos de referência importantes para não se perder
num dado espaço, como o da escola.
• Realização de jogos como "caça ao tesouro", em que é preciso compreender as
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• Observação, análise e registro de
procedimentos de cálculo mental da
criança e de como percebe as regularidades envolvidas no cálculo.
• Identificação e registro dos fatos
fundamentais já memorizados e dos
que precisam ser mais trabalhados.

• Os procedimentos para se localizar
e se movimentar no espaço escolar
devem ser acompanhados e avaliados cotidianamente pelo professor,
observando se a criança usa pontos
de referência, se conhece direita e
esquerda etc.
• Em atividades como as sugeridas na
coluna anterior, outras observações
mais detalhadas podem ser feitas

compreendendo que, para a
utilização de termos que se
referem à posição, como direita, esquerda, em cima,
embaixo, é necessário explicitar-se o referencial.

• Indicação de movimentações
realizadas num dado espaço.

• Perceber
semelhanças e diferenças entre objetos
considerando suas
formas.

• Relacionamento de figuras
geométricas espaciais que
têm superfícies arredondadas a objetos familiares do
mundo físico.

• Relacionamento de figuras
geométricas espaciais que
têm todas as superfícies planas a objetos familiares do
mundo físico

• Pontos de referências.
• Lateralidade e lateralização.
• Localização de objetos
e de pessoas no espaço.
• Vocabulário apropriado
para indicar localização
de objetos e de pessoas no espaço.
• Movimentação de objetos e de pessoas no espaço.
• Pontos de referências.
• Vocabulário apropriado
para indicar movimentação de objetos e de
pessoas no espaço.
• Figuras geométricas espaciais:
reconhecimento e relações com
objetos familiares do
mundo físico.
• Semelhanças entre figuras geométricas espaciais que têm superfícies arredondadas.
• Figuras geométricas espaciais:
reconhecimento e relações com
objetos familiares do
mundo físico.
• Semelhanças entre figuras geométricas espaciais que têm todas
as superfícies planas.
• Diferença entre figuras
geométricas espaciais

•

•

•

•

•
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mensagens que indicam posição e movimento (vire à esquerda, ande 4 passos
para frente, vire à direita...).
Situações em que as crianças são convidadas a produzir desenhos relativos tanto
às atividades de localização, como às de
movimentação no espaço.
Realização de atividades em que o professor escolhe 3 objetos da sala (sua
mesa, um armário e uma janela, por
exemplo) e coloca um aluno de frente
para a sua mesa de modo que o aluno fique com a janela a sua direita e com o
armário atrás dele. Em seguida, pode-se
fazer as seguintes perguntas à turma: Se
o aluno ficar de costas para a mesa do
professor, o que acontece com as posições dos objetos da sala? Mudam? Como
ocorrem essas mudanças?
Situações em que as crianças possam
compartilhar opiniões sobre o que há de
comum entre objetos de forma esférica,
cônica e cilíndrica (como a bola, o chapéu
de palhaço, a lata de refrigerante) e que
os desenhem numa folha de papel, evidenciando as características que conseguiram perceber nessas formas.
Situações em que as crianças possam
compartilhar opiniões sobre o que há de
comum entre objetos que têm forma de
cubo, de paralelepípedo, de pirâmide, explorando caixas poliédricas variadas, e
que os desenhem numa folha de papel,
evidenciando as características que conseguiram perceber nessas formas.
Utilização de massa de modelar ou argila
para que as crianças reproduzam objetos
que tenham superfícies arredondadas
e/ou planas.

sobre como a criança se apropria de
relações espaciais.

• Observação, análise e registro de
procedimentos de observação, de visualização de cada criança e de
como percebe as semelhanças e diferenças entre as formas dos objetos.
• Identificação do repertório que a criança é capaz de construir sobre as
formas presentes em seu cotidiano.
• Observar até que ponto os alunos
estão usando a linguagem matemática nas atividades propostas.

• Explorar procedimentos de comparação entre duas
grandezas – como
comprimento,
massa, capacidade
–, fazendo uso de
alguns instrumentos de medida.

• Identificação e nomeação de
figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo)
em desenhos apresentados
em diferentes disposições ou
em contornos de faces de sólidos geométricos.

•

• Resolução de situaçõesproblema que envolvam a
comparação de duas grandezas (comprimentos, capacidades ou massas, utilizando
termos como mais alto, mais
baixo, mais comprido, mais
curto, mais grosso, mais fino,
mais largo, mais pesado,
mais leve, cabe mais, cabe
menos, entre outros), de
modo a perceber que medir é
comparar grandezas da
mesma natureza.

•

• Identificação de grandezas
como comprimento, massa e
capacidade, em situações
cotidianas.

•

•

•

•
•
•

que têm superfícies arredondadas e as que
têm todas as superfícies planas.
Figuras
geométricas
planas:
reconhecimento e nomeação do
formato das faces de figuras geométricas espaciais.
Figuras
geométricas
planas:
reconhecimento e nomeação do
formato de figuras planas em desenhos apresentados em diferentes
posições.
Grandezas de medida:
comprimento, massa e
capacidade.
Medidas de comprimento, massa e capacidade: unidades de medida não convencionais.
Comparando medidas
de comprimento.
Comparando medidas
de massa.
Comparando medidas
de capacidade.
Identificando grandezas no cotidiano.

• Realização de atividades em que as crianças possam manipular objetos com formato de corpos redondos e poliedros,
para perceber algumas de suas semelhanças e diferenças, e registrar essas características que os aproximam ou os diferem, com ou sem a ajuda do professor.
• Realização de atividades em que os alunos são levados a contornar as faces dos
sólidos geométricos em folhas de papel,
e em seguida observar as formas que obtiveram, solicitando ao professor qual seria o nome dessas formas.
• Pesquisar em jornais, revistas, livros e internet imagens de objetos ou construções
e compará-las com as formas que manipularam em sala de aula.
• Situações em que as crianças precisem
medir sua altura, ou o comprimento de
dois barbantes, ou a largura da porta da
sala, usando seus pezinhos, palmos e outros instrumentos de medida, mas sem
necessidade de estabelecer convenções.
• Situações em que as crianças precisem
medir sua massa (popularmente peso),
ou a massa de alguns objetos como sua
mochila com material, para saber se está
compatível com o que é possível carregar,
por exemplo.
• Situações em que as crianças precisem
medir a capacidade de um recipiente, estabelecendo relações entre a capacidade
de uma garrafa e a de um determinado
tipo de copo, por exemplo.
• Situações em que os alunos precisem determinar qual deles tem a maior altura,
qual o menor comprimento de dois objetos, qual dos materiais escolares é mais
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• Observação, análise e registro de
como a criança compara grandezas
da mesma natureza para medir, se
faz boas estimativas e se conhece
alguns instrumentos de medida.
• Identificação do repertório que a criança é capaz de construir sobre as
formas de medir, presentes em seu
cotidiano.

•

• Utilizar
informações sobre tempo,
aplicando-as em situações do cotidiano.

• Resolver situações-problema envolvendo o sistema
monetário
brasileiro.

• Identificação de grandezas
como o tempo, em situações
cotidianas.
• Relato em linguagem verbal
ou não verbal de sequência
de acontecimentos relativos
a um dia, utilizando, quando
possível, os horários dos
eventos.
• Reconhecimento e relacionamento de períodos do dia
(Por exemplo: Qual o período
do dia em que você vai à escola), dias da semana (Por
exemplo: Qual o primeiro dia
da semana) e meses do ano
(Por exemplo: Qual o mês do
seu aniversário), utilizando
calendário, quando necessário.
• Produção de escrita de uma
data, apresentando o dia, o
mês e o ano, e indicar o dia
da semana de uma data, consultando calendários.
• Reconhecimento e relacionamento de valores de moedas
e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver
situações simples do cotidiano do estudante.

leve, qual garrafa que vocês trazem para
beber água cabe mais líquido etc.
Situações em que o professor disponibiliza um objeto e solicita que os alunos listem o que pode ser medido desse objeto,
classificando cada medição na sua grandeza correspondente.
Situações em que as crianças precisem
observar a sucessão das horas num determinado dia, a sucessão dos dias da semana e dos dias do mês, sendo capazes
de identificar unidades de medida de
tempo como hora, dia, mês, ano, identificando instrumentos como calendários,
relógios etc.
Situações em que o professor apresenta
aos alunos quantos e quais são os dias
da semana, estabelecendo a ordem inviolável de sua ordenação, tudo isso com o
suporte do calendário.
Realização de atividades de leituras do
calendário, tanto na horizontal como na
vertical.
Realização de atividades que levem os
alunos a refletir sobre o fato de que uma
semana, para ser completa, precisa iniciar no domingo e terminar no sábado.

• Medidas de tempo (uso
social).
• Identificando grandeza
no cotidiano.
• O dia e seus períodos
(manhã, tarde e noite),
como unidade de medida de tempo.
• Unidades de medida de
tempo, como: semana,
mês e ano.
• Calendário (uso social).
• Unidades de medida de
tempo e suas relações
como: semana em dias,
mês em semanas e ano
em meses.

•

• Sistema monetário brasileiro: reconhecimento
de cédulas e moedas.

• Realização de conversas com seus alunos, perguntando o que eles conhecem
sobre dinheiro e se sabem usá-lo. É importante que, durante a conversa, o professor fique apresentando para os alunos
diferentes cédulas e moedas e

•

•
•
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• Observação, análise e registro de
como as crianças percebem a sucessão do tempo em situações cotidianas.

• Observação, análise e registro de
como as crianças utilizam o dinheiro
e como se apropriam das representações dos seus valores.

•

• Fazer a leitura e localizar dados em
tabelas simples e
gráficos de colunas.

• Leitura e localização de dados expressos em tabelas e
em gráficos de colunas simples.

• Realizar pesquisas
envolvendo variáveis
categóricas
para organizar dados por meio de representações pessoais.
• Identificar eventos
aleatórios em situações do cotidiano.

perguntando se eles sabem identificá-las;
caso eles não saibam, o professor as
identifica.
Propostas de atividades com materiais
pedagógicos, como o uso do dinheirinho
sem valor, solicitando que os alunos manipulem e separem as cédulas e moedas
em montes, em que todas as representações de valores sejam iguais, e em seguida determinem qual nota ou moeda
está em cada montante.
Situações em que as crianças precisem
fazer a leitura de uma tabela na qual
constam alguns nomes de alunos da sala
e suas idades, peso, data de nascimento
etc.
Situações em que as crianças precisem
fazer a leitura de um gráfico de barras no
qual constem informações de pesquisas
de opinião realizadas na própria sala pelo
professor, como o animal preferido da
turma, o sabor de sorvete menos preferido etc.
Situações de construção coletiva de pesquisa de opinião realizada na própria sala
com a ajuda do professor, como o filme
mais legal, o esporte preferido etc.

• Localização de dados
em tabelas e em gráficos de colunas.
• Leitura de tabelas e de
gráficos de colunas.

•

• Realização de pesquisa, envolvendo até duas variáveis
categóricas de seu interesse
e universo de até 30 elementos, e organizar dados por
meio de representações pessoais.

• Coleta e organização de
informações.
Comunicar
informações coletadas (registros pessoais).

•

• Classificação de eventos envolvendo o acaso, tais como
“acontecerá com certeza”,
“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.

• Noção de acaso.

• Situações que promovam a compreensão
entre as crianças de que nem todos os fenômenos são determinísticos, ou seja,
que o acaso tem um papel importante em
muitas situações.
• Proposta de trabalho com situações centradas no desenvolvimento da noção de
aleatoriedade, de modo que os alunos
compreendam a existência de eventos

•
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• Observação e registro de como as
crianças fazem leitura de dados em
tabelas simples e gráficos de colunas.

• Observação e registro de como as
crianças fazem escolhas de quais
variáveis irão analisar dentro de
uma pesquisa realizada na própria
sala.

• Observação e registro de como as
crianças são capazes de opinar sobre as possibilidades de acontecimentos ou o não acontecimento de
um evento aleatório, estabelecendo
que essas possibilidades de ocorrer
ou não aconteçam pelo fato de ser
possível ou impossível.

• Investigar regularidades em sequências
numéricas
para
determinar
padrões que possibilitem recitar e determinar o elemento ausente nas
sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

• Organização e ordenação de
objetos familiares ou representações por figuras, por
meio de atributos, tais como
cor, forma e medida.
• Descrição, após o reconhecimento e a explicitação de um
padrão (ou regularidade),
dos elementos ausentes em
uma sequência recursiva de
números naturais (mais 1,
mais 2, menos 1, menos 2,
mais 3, menos 3, mais 5 e
menos 5), objetos ou figuras
(triângulo, quadrado e círculo).

• Padrões figurais e numéricos: investigação
de regularidades ou padrões em sequências.
• Sequências recursivas:
observação e descrição
de padrões utilizados
em seriações numéricas de objetos ou figuras.

certos, outros prováveis ou improváveis e
também os impossíveis, tais como: "tem
um cachorro na minha casa. O que é provável que ele faça? O que é impossível
que ele faça? O que é certo que ele faça?"
• Situações que permitam aos alunos agrupar, classificar e ordenar, favorecendo o
trabalho com padrões, em especial se os
alunos explicitam suas percepções oralmente, por escrito ou por desenho.
• Situações em que, através da busca de
padrões, os alunos deverão ser capazes
de identificar o termo seguinte em uma
sequência.
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• Observação, análise e registro de
como as crianças são capazes de
perceber e expressar as regularidades de como uma sequência de números naturais, objetos ou figuras
foi organizada, apontando qual deve
ser o próximo elemento dessa sequência.

7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º ANO
• Objetivos
CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS AMPLAS DA DISCIPLINA

• Conteúdos
O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU CRIAR
CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS APRENDAM E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO OBJETIVOS

• Construir o significado do número
natural a partir de
seus
diferentes
usos no contexto
social.

• Utilização de números para
expressar quantidades de
elementos de uma coleção.
• Utilização de números para
expressar a ordem dos elementos de uma coleção ou
sequência.
• Utilização de números na
função de código para identificar linhas de ônibus, telefones, placas de carros, registros de identidade.

• Função social dos números.
• Leitura e escrita de números naturais.

• Interpretar e produzir escritas numéricas, levantando hipóteses sobre elas,
com base na observação de regularidades, utilizando-

• Comparação de quantidades
de objetos de dois conjuntos,
por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois
a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando

• Correspondência um a
um, dois a dois, etc.
• Estimativas.
• Quantificação de elementos de uma coleção.
• Comparação
entre
quantidades.

• Propostas de atividades
SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS
• Situações em que as crianças precisem
indicar o número de elementos de uma
coleção de objetos ou de um grupo de
pessoas e representá-lo simbolicamente.
• Situações em que as crianças precisem
indicar a posição de uma pessoa, de um
objeto, de um dia ou mês, numa sucessão
ordenada pela quantidade.
• Situações em que as crianças possam utilizar os números para expressar codificações utilizadas socialmente, fazendo
agenda de telefones, anotando placas de
carro de pessoas conhecidas e percebendo como letras e números são combinados nessas placas.
• Realização de atividades de preenchimento do calendário, dando ênfase à sequência dos dias da semana e do mês, do
número de dias da semana e do mês, da
escrita que identifica o ano, fazendo previsões e destacando datas importantes.
• Realização de situações-problema como:
apresentar o número 18 e pedir para o
aluno comparar com o número 16; ele vai
concluir que 18 é maior que 16 e expressar a comparação: 16 é dois a menos que
18 ou que 18 é dois a mais que 16. Expressões tais como "igual", "diferente",
"maior", "menor" e "a mesma quantidade"
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para
avaliar
• Observação, análise e registro de
como a criança percebe a função
dos números e de como os utiliza
em situações-problema em que eles
aparecem com a função cardinal, ordinal, como medida e como codificação.
• Identificação de quais são números
familiares e frequentes para cada
criança e com que números ela é capaz de lidar, para intervenções e estímulo ao aprofundamento.
• Registro de como cada criança faz
uso da sequência numérica.

• Observação, análise e registro de
como a criança realiza atividades
como as descritas na coluna anterior.
• Identificação de como evoluíram as
hipóteses de cada criança sobre relação entre o "comprimento" do número à sua ordem de grandeza, a

se da linguagem
oral, de registros informais e da linguagem matemática.

for o caso, quantos a mais e
quantos a menos.
• Utilização de diferentes estratégias para quantificar elementos de uma coleção (contagem, formação de pares,
agrupamentos e estimativas)
e registrar o resultado da coleção (até 1000 unidades).
• Contagem em escalas ascendentes e descendentes de
um em um, de dois em dois,
de cinco em cinco, de dez em
dez etc.

• Formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica,
pela identificação da quantidade de algarismos que compõem sua escrita e/ou pela
identificação da posição ocupada pelos algarismos que
compõem sua escrita.
• Produção de escritas numéricas identificando regularidades e regras do sistema de
numeração decimal.
• Uso da calculadora para produzir escritas de números
que são ditados.
• Comparação e ordenação de
números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características
do sistema de numeração

• Princípios que estruturam o SND (decimal,
posicional, aditivo e
multiplicativo).
• Leitura, escrita e comparação de números
naturais.
• Leitura e escrita de números pela compreensão de características
do sistema de numeração decimal (valor posicional e papel do zero).
• Contagem de um a um,
de dois a dois, de cinco
em cinco, de dez em
dez.
• Leitura e escrita de números pela compreensão de características
do sistema de numeração decimal
• Composição e decomposição de números naturais.
• Reta numérica.
• Comparação de número naturais.
• Ordenação de número
naturais.
• Quadro numérico e
suas regularidades.

•

•

•

•
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são importantes para expressar comparações, visto que neste momento não se
usam os sinais de comparação.
Realização de rodas de contagem em que
as crianças, uma a uma, tenham que falar oralmente a sequência numérica, com
variações: contagens de 10 em 10, contagens de 20 em 20, ora usando escalas
ascendentes (do menor para o maior), ora
escalas descendentes (do maior para o
menor).
Realização de situações-problema como,
por exemplo: apresentar um certo número de tampinhas verdes (35) e um
certo número de tampinhas azuis (36) e
pedir para que encontrem uma forma de
dizer o que tem mais. As crianças podem
usar a contagem, mas também podem
perceber que, formando pares com uma
tampinha de cada cor, ao final poderão
responder à pergunta.
Realização de situações-problema como,
por exemplo: apresentar, desenhadas no
papel, uma grande quantidade de parafusos e uma grande quantidade de porcas,
de modo que a contagem ou a formação
de pares não seja uma boa estratégia
para saber o que tem mais. As crianças
podem perceber que a comparação pode
ser feita por meio de agrupamentos, formando grupinhos de 10, por exemplo.
Situações em que as crianças explorem
as escritas numéricas como elas aparecem em seu cotidiano: nos jornais, nas revistas, nos panfletos de lojas, mercados,
para que possam distinguir seus usos
(preço, data, quantidade, peso etc.) e
também formular hipóteses sobre a leitura desses números.

comparação de escritas de números
com igual quantidade de ordens etc.
• Identificação de como evoluíram os
registros das crianças nas escritas
numéricas, de forma geral.

decimal (valor posicional e
função do zero).

• Resolver situações-problema e construir, a partir delas,
os significados das
operações fundamentais, buscando
reconhecer
que
uma
mesma

• Análise, interpretação, resolução e elaboração de situações-problema de adição e
subtração, envolvendo números de até três ordens,
compreendendo
algumas
das ideias da adição e subtração (composição, transformação
e
comparação),

• Construção de fatos básicos/fundamentais da
adição e da subtração.
• Ideias do campo conceitual aditivo.
• Cálculo mental.

• Realização de ditado de números como
uma atividade rotineira, para que a criança vá revelando suas hipóteses sobre
as escritas numéricas e haja a intervenção do professor para progredir em direção à escrita convencional.
• Uso da calculadora pelas crianças para
produção de escritas numéricas. O professor dita um número, as crianças digitam na calculadora e depois vão teclando
+1, +1, +1... e descobrindo o que acontece com a sequência numérica.
• É esperado que os alunos sejam capazes
de agrupar unidades em dezenas e centenas e realizar comparação de quantidades. Para que isso ocorra, é possível indicar que as contagens de objetos, as situações para a estimativa, os jogos, a utilização de material estruturado, a resolução de problemas envolvendo ou não o
sistema monetário e a exploração de estratégias pessoais de cálculo são formas
de auxiliar na compreensão dos princípios do sistema decimal. Entretanto, também é importante indicar que, antes
mesmo de a escola ensinar, os alunos
têm hipóteses a respeito de como se registram e se comparam quantidades maiores do que 100.
• Situações-problema em que as crianças
precisem discutir formas de solução de
problemas de composição e de transformação positiva e negativa, realizados
oralmente e por escrito.
• Situações-problema em que as crianças
precisem discutir formas de solução de
problemas que envolvam a multiplicação,
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• Observação, análise e registro de
como a criança realiza atividades
como as descritas na coluna anterior. Certamente, alguns tipos de situações-problema serão compreendidos mais facilmente do que outros.

operação está relacionada a problemas diferentes e
que um mesmo
problema pode ser
resolvido pelo uso
de diferentes operações.

•

•

• Desenvolver procedimentos de cálculo – mental, escrito, exato, aproximado – pela observação de regularidades e de propriedades das operações e pela antecipação e verificação
de resultados.

•

•

•

utilizando estratégias pessoais e convencionais.
Análise, interpretação, resolução e elaboração de situações-problema de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) e de divisão (por 2, 3 e 5), compreendendo algumas das ideias da
multiplicação e da divisão,
proporcionalidade, combinatória, configuração retangular e comparação, por meio
de estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando
ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.
Resolução e elaboração de
problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça
parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias
pessoais.
Construção de fatos básicos
da adição e subtração a partir de situações-problema e
utilização no cálculo mental
ou escrito.
Composição e decomposição
de números naturais de até
três ordens, com suporte de
material manipulável, por
meio de diferentes adições e
subtrações.
Uso de sinais convencionais
(+, -, =) na escrita de operações de adição e subtração.

• Construção de fatos básicos/fundamentais da
multiplicação e divisão.
• Ideias do campo conceitual multiplicativo.
• Cálculo mental.
• Adição de parcelas
iguais (multiplicação).
• O significado de dobro,
metade, triplo e terça
parte.

• Os fatos básicos/fundamentais das operações.
• Cálculo mental.
• Composição e decomposição de números
por meio de diferentes
adições e subtrações.
• Cálculo mental.
• Operações do campo
aditivo.

pelo estabelecimento da ideia de proporcionalidade.
• Situações-problema em que as crianças
precisem discutir formas de solução de
problemas que envolvam a divisão como
repartição equitativa e como medida
(quantos cabem).
• Propostas de situações que envolvam a
divisão de grandezas discretas em partes
iguais (duas ou três partes) com o suporte
de materiais manipuláveis (coleções de
botões, figurinhas etc.). É importante destacar que compreender metade e terça
parte passa também pela exploração de
objetos que podem ou não ser divididos
em duas ou três partes iguais. Não são
esperadas as representações numéricas
de metade e um terço, mas os alunos devem ser estimulados a fazer desenhos e
justificar por escrito ou oralmente as divisões que fazem e as partes que são obtidas dessas divisões.

• Nesse sentido, é preciso que o professor identifique os de maior ou
menor dificuldade para propor novas situações de aprendizagem,
adequadas às necessidades das crianças.
• No caso de resolução de situações-problema, é sempre conveniente
avaliar detidamente se os enunciados estão claros e se as crianças
efetivamente os compreenderam e
se sabem o que devem buscar.

• Realização de sequências de cálculo
mental como atividades rotineiras ao
longo do ano, em que as crianças possam
construir estratégias de cálculo rápido relativamente a fatos básicos da adição,
compreendendo e tendo-os de memória.
• Realização de sequências de cálculo
mental como atividades rotineiras ao
longo do ano, em que as crianças possam
construir estratégias de cálculo rápido relativamente a fatos básicos da subtração,
compreendendo e tendo-os de memória e
relacionando-os com os fatos da adição:
se 3 + 4 = 7 então 7 – 4 = 3 e 7 – 3 = 4.

• Observação, análise e registro de
procedimentos de cálculo mental de
cada criança e de como percebem
as regularidades envolvidas no cálculo.
• Identificação e registro dos fatos
fundamentais já memorizados e dos
que precisam ser mais trabalhados.
• Observação, análise e registro de
procedimentos que as crianças
usam para registrar números na calculadora.
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• Uso de estratégias pessoais,
sem uso de técnicas convencionais, para cálculo de resultados de multiplicações.
• Uso de estratégias pessoais,
sem uso de técnicas convencionais, para cálculo de resultados de divisões.

• Reflexão sobre a grandeza
numérica utilizando a calculadora como instrumento
para produzir e analisar escritas.

• A multiplicação como
adição de parcelas
iguais.
• O dobro e o triplo como
forma de multiplicação.
• Repartir igualmente.
• A divisão como subtrações sucessivas.
• A metade e a terça
parte como forma de divisão.
• Multiplicando e dividindo por 5.
• Operações aritméticas:
Iniciando a discussão
sobre a relação de inversão entre elas.
• Discutindo a propriedade comutativa.
• Construindo o conceito
de par e ímpar.
• Leitura e escrita de números pela compreensão de características
do sistema de numeração decimal
• Composição e decomposição de números naturais por diferentes
formas.
• Reta numérica.
• Comparação de número naturais.
• Ordenação de número
naturais.
• Quadro numérico e
suas regularidades.

• Realização de atividades de investigação
em que as crianças sejam estimuladas a
observar que: se 1 + 1 = 2, então 10 + 10
= 20, 100 + 100 = 200; se 2 + 2 = 4, então 20 + 20 = 40, 200 + 200 = 400.
• Realização de sequências de cálculo
mental como atividades rotineiras ao
longo do ano, em que as crianças possam
perceber e utilizar a propriedade comutativa da adição e da multiplicação (sem
uso de nomenclatura): se 2 + 3 = 5, então
3 + 2= 5; se 3 x 4 = 12, então 4 x 3 = 12.
• Discussão de procedimentos para o cálculo de adições em que as parcelas envolvidas são maiores que 9, estimulandose o uso da decomposição das escritas
numéricas. Por exemplo: 54 + 35 = 50 +
4 + 30 + 5 = 80 + 9 = 89.
• Situações em que as crianças precisem
fazer uma estimativa do resultado de adições em que as parcelas são maiores que
9 e uso posterior da calculadora para "validar" se a estimativa foi razoável.
• Discussão de procedimentos para o cálculo de subtrações em que os termos são
maiores que 9, estimulando-se o uso da
decomposição das escritas numéricas.
Por exemplo: 58 - 35 = (50 + 8) – (30 +
5) = (50 – 30) + (8 – 5) = 20 + 3 = 23.
• Situações em que as crianças precisem
fazer uma estimativa do resultado de subtrações em que os termos são maiores
que 9 e uso posterior da calculadora para
"validar" se a estimativa foi razoável.
• Exploração da composição e decomposição de quantidades de até 3 ordens com
materiais manipuláveis, como fichas numéricas ou jogos, pode favorecer a compreensão do Sistema de Numeração
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• Observação, análise e registro de
procedimentos que as crianças
usam para compor e decompor números naturais de até três ordens.

• Estabelecer pontos
de referência para
situar-se, posicionar-se e deslocarse no espaço, bem
como para identificar relações de posição entre objetos
no espaço; interpretar e fornecer
instruções, usando
terminologia adequada.

• Localização e registro (em linguagem verbal ou não verbal)
de pessoas ou objetos no espaço, com base em diferentes pontos de referência e algumas indicações de posição.
• Identificação e registro (em
linguagem verbal ou não verbal) da movimentação de
pessoas ou objetos no espaço, com base em diferentes pontos de referência e algumas indicações de direção
e sentido.
• Esboço de roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando

• Pontos de referência.
• Lateralidade e lateralização.
• Localização de pessoas
e objetos no espaço.
• Movimentação de pessoas e objetos no espaço.
• Pontos de referência.
• Direção
e
sentido
(construção elementar
dos conceitos).
• Esboço de roteiros e de
plantas simples.

•

•

•

•
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Decimal. Outro bom contexto pode ser o
sistema monetário, por meio da análise
de formas distintas de se obter uma
quantia com cédulas diversas e depois representar as soluções obtidas com escritas aditivas — por exemplo, investigar diferentes formas de representar 150 reais
usando apenas cédulas de real e representar as soluções encontradas de pelo
menos três maneiras diferentes. Na elaboração do currículo, vale a pena destacar que decompor um número envolve
adição, multiplicação ou uma combinação das duas operações e que, nesta
etapa, será utilizada apenas a adição. Outro ponto que merece destaque é que um
número, por exemplo, 154, pode ter mais
do que a decomposição usual expressa
em 100 + 50 + 4, sendo possível também
ter escritas tais como 150 + 4 ou 120 +
30 + 4 ou, ainda, 100 + 30 + 20 + 4.
Situações em que as crianças possam
compartilhar opiniões sobre como representar no papel sua localização na sala
de aula ou a localização da sua sala no
espaço da escola, por exemplo.
Situações em que as crianças possam
compartilhar opiniões sobre como representar no papel a trajetória para chegar a
um determinado lugar, como, por exemplo, sair da escola e ir até um local próximo que seja uma referência de localização na região (uma praça, o correio etc.).
Situações em que as crianças são convidadas a produzir desenhos relativos tanto
às atividades de localização como às de
movimentação no espaço.
Situações de leitura e confecção de mapas e croquis. É possível fazer esse

• Identificação de como estão evoluindo os procedimentos da criança
para se localizar e se movimentar no
espaço escolar, observando o uso
de pontos de referência, lateralidade etc.
• Em atividades como as sugeridas na
coluna anterior, outras observações
mais detalhadas podem ser feitas
sobre como a criança se apropria
das relações espaciais.

entradas, saídas e alguns
pontos de referência.

• Perceber
semelhanças e diferenças entre objetos
no espaço, identificando formas tridimensionais ou bidimensionais, em situações que envolvam
descrições
orais, construções
e representações.

• Reconhecer grandezas mensuráveis
(como
comprimento,
massa,

• Observação,
reconhecimento, nomeação e comparação, por semelhanças ou
diferenças, de figuras geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular, pirâmide de
base triangular e quadrangular, cone, cilindro e esfera),
relacionando-as com objetos
do mundo físico e reconhecimento de algumas de suas
características.
• Reconhecimento, nomeação
e comparação, por semelhanças ou diferenças, de figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo),
por meio de características
comuns, entre diferentes figuras apresentadas em diferentes disposições ou em sólidos geométricos (corpos redondos e poliedros) sem uso
obrigatório de nomenclatura.
• Estimativa, medição e comparação de comprimentos de
lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida

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

• Figuras
geométricas
planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo):
reconhecimento e características.

• Unidades não padronizadas e padronizadas
de medidas de comprimento.

trabalho de modo integrado com Geografia, em que também estão previstas habilidades de leitura e confecção de plantas
e mapas. Outra situação que propicia o
desenvolvimento dessa habilidade está
nas brincadeiras de tradição oral — se,
após brincar, por exemplo, de amarelinha, os alunos forem estimulados a representar o cenário da brincadeira e detalhes do espaço onde ela ocorreu.
• Situações em que as crianças possam
ampliar seu repertório referente às formas, como a organização de uma exposição de objetos com fichas de identificação de cada um e a escrita de um pequeno texto descritivo de sua forma.
• Situações em que as crianças vão montar
e desmontar caixas, observando que, ao
desmontá-las, suas superfícies se "transformam" em formas planas circulares ou
poligonais e estabelecendo relações entre as figuras tridimensionais e seus moldes.
• Utilização de massa de modelar ou argila
para que as crianças reproduzam diferentes formas geométricas tridimensionais.

• Situações em que as crianças precisem
discutir como solucionar problemas da
vida prática, em que é preciso medir e comunicar o resultado da medição de um
comprimento, da capacidade de um
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• Observação, análise e registro de
procedimentos de observação e de
visualização de cada criança e de
como percebem as semelhanças e
diferenças entre as formas dos objetos.
• Identificação do repertório que a criança é capaz de construir sobre as
formas presentes em seu cotidiano.
• Observação, análise e registro de
como a criança relaciona um sólido
geométrico e sua planificação e
identifica seus elementos (lados e
vértices).

• Observação, análise e registro de
como a criança está evoluindo na
comparação de grandezas da
mesma natureza para medir, se faz

capacidade), utilizar instrumentos
de medida (usuais
ou não), estimar resultados e elaborar
estratégias pessoais de medida.

não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e
milímetro) e instrumentos
adequados como fita métrica.
• Estimativa, medição e comparação de capacidade e
massa, utilizando estratégias
pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro,
grama e quilograma), com
uso de instrumentos adequados (balança, recipientes
com capacidade em litro e
mililitro etc.).

• Resolução de situaçõesproblema que envolvam a
grandeza "capacidade", comprimento e massa, utilizando
estratégias pessoais.

• Instrumentos de medidas de comprimento.
• Estimar medidas de
comprimento.
• Comparar medidas de
comprimento.
• Unidades não padronizadas e padronizadas
de medidas de massa e
capacidade.
• Instrumentos de medidas de medidas de
massa e capacidade.
• Estimar medidas de
medidas de massa e
capacidade.
• Comparar medidas de
medidas de massa e
capacidade.
• Resolução de problemas envolvendo grandezas de comprimento,
massa e capacidade.

recipiente ou da massa de um objeto ou
pessoa.
• Situações em que a criança perceba que
as medidas estão por toda parte e, por
isso, os processos de medição, em especial os de comprimento, são facilmente
identificados e usados em diferentes contextos. É importante que sejam destacados tanto a compreensão dos atributos
mensuráveis dos objetos como os processos de medição. Também é importante
que os alunos aprendam a utilizar instrumentos de medida de comprimento, tais
como régua, trena e fita métrica. Outra
consideração a ser feita é que fazer estimativa de medida de comprimento, depois realizar a medição e comparar o
dado real com a estimativa é um recurso
essencial para o desenvolvimento de habilidades referentes ao tema Grandezas e
Medidas.
• Realização de atividades com receitas,
exploração da capacidade das embalagens, utilização de balanças para medir
massa de objetos, visitas a mercados
para analisar o uso de balanças digitais,
levantamento da utilização de medidas
de massa e capacidade no cotidiano das
pessoas, entre outros, apresentam possibilidades de contextos para problemas
que envolvem a medição.
• Situações que permitam à criança conhecer, além das relações entre quilograma
e grama e entre litro e mililitro, instrumentos de medida e que os utilize para realizar medições, de modo a compreender
como se mede cada tipo de grandeza, os
cuidados para realizar uma medição, a
importância da escolha da unidade de
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boas estimativas e se conhece alguns instrumentos de medida.
• Identificação do repertório que a criança é capaz de construir sobre as
formas de medir presentes em seu
cotidiano.

• Utilizar
informações sobre tempo
na identificação de
unidades de medidas e resolução de
problemas.

• Relacionar cédulas
e moedas do sistema
monetário
brasileiro.

• Identificação de unidades de
tempo — dia, semana, mês,
bimestre, semestre, ano — e
utilização de calendários na
resolução de situaçõesproblema.
• Indicação da duração de intervalos de tempo entre duas
datas, como dias da semana
e meses do ano, utilizando
calendário para planejamentos e organização de agenda.
• Medição da duração de um
intervalo de tempo por meio
de relógio digital e registro do
horário do início e do fim do
intervalo.

• Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso
do calendário, leitura
de horas em relógios digitais e ordenação de
datas.

• Estabelecimento da equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.

• Sistema monetário brasileiro: reconhecimento
de cédulas e moedas e
equivalência de valores.

•

•

•

•

•

1156

medida e a forma de expressar a medição
feita.
Desenvolvimento de um pequeno projeto
em que se busque investigar o tempo de
gestação e o tempo de vida dos animais.
Com base em dados que podem ser coletados na internet, são exploradas unidades de medida de tempo como dias, semanas, anos.
Realização de atividades rotineiras em
que as crianças precisem observar a sucessão das horas num determinado dia,
a sucessão dos dias da semana e dos
dias do mês, sendo capazes de identificar
unidades de medida de tempo como
hora, dia, mês, ano, identificando instrumentos como calendários, relógios etc.
Realização de atividades rotineiras em
que as crianças precisem observar as variações do tempo (dias de chuva, dias de
sol, dias nublados) e as variações do
clima (elevação da temperatura, queda
de temperatura), fazendo registros e
identificando instrumentos como termômetro e usando informações sobre o
tempo veiculadas na mídia.
Atividades em que o professor converse
com os seus alunos, perguntando o que
eles conhecem sobre dinheiro e se sabem usá-lo. É importante que, durante a
conversa, o professor fique apresentando
para os alunos diferentes cédulas e moedas e pedindo que eles as identifiquem e
as relacionem em função de seus valores.
Situações em que a criança possa verificar o que é possível ou não comprar com
determinados valores e como priorizar
compras, explorando a ideia de comparação de preços (mais caro ou mais barato),

• Observação, análise e registro de
como a criança percebe a sucessão
do tempo em situações cotidianas.
• Identificação do repertório que a criança é capaz de construir sobre as
medidas de tempo presentes em
seu cotidiano.

• Observação e registro de como os
alunos estão identificando as cédulas e moedas corretamente e se as
relacionam em função de seus valores.

• Utilizar tabelas simples e gráficos de
colunas para facilitar a leitura e interpretação de informações e construir
formas pessoais de
registro para comunicar informações
coletadas.

• Identificar e classificar eventos aleatórios em situações
do cotidiano.

• Investigar regularidades
em

• Realização de pesquisas em
universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis categóricas (idade, número de irmãos, peso de animais etc.) de seu interesse,
organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas simples.
• Leitura e interpretação de dados apresentados em tabelas simples, gráficos de colunas ou de barras.
• Comparação de informações
de pesquisas apresentadas
por meio de tabelas de dupla
entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para
melhor compreender aspectos da realidade próxima.
• Classificação de resultados
de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”,
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

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

• Construção de sequências
de números naturais em ordem
crescente
ou

• Sequências repetitivas
e de sequências recursivas.

• Análise da ideia de aleatório em situações do
cotidiano.

para que os alunos compreendam o sentido e a necessidade de se fazer “economia”.
• Resolução de situações-problema que
envolvam a localização de dados em folhetos de compra e de propaganda.
• Organização de tabelas simples para registrar observações realizadas: das condições do tempo e da temperatura, do
tempo de gestação dos animais, do número de alunos que faltaram à aula durante um dado período de tempo, dos aniversariantes do mês.
• Organização de gráficos de colunas para
apresentar o resultado de observações
realizadas em situações similares ao que
foi descrito no item anterior.

• Situações em que o aluno possa fazer
análise de eventos cotidianos para indicar se eles podem ou não ocorrer, se é
muito ou pouco provável.
• Situações em que os alunos tenham que
resolver problemas fazendo uso de expressões do tipo "muito provável", "pouco
provável", "nada provável", "impossível" e
"certeza". Essas ideias centrais podem
ser exploradas por meio de jogos, análises de situações desenvolvidas para isso
ou de perguntas que levem os alunos a
analisar chances de algo acontecer.
• Situações em que os alunos percebam regularidades e através delas realizem
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• As tabelas e os gráficos de colunas
aparecem com frequência nos textos de jornais e revistas e devem ser
explorados na sala de aula para que
a criança aprenda a ler e coletar dados neles expressos, sem qualquer
tipo de sistematização nem cobrança de nomenclaturas.

• Observação, análise e registro de
como os alunos compreendem os
eventos e os classificam em "prováveis" e "improváveis" ou em qualquer outra expressão que possa determinar a condição de ocorrência
de evento aleatório.

• Observação, análise e registro de
como os alunos estão construindo o
pensamento algébrico, percebendo

sequências de números naturais, objetos e figuras, para
descrever padrões
que
possibilitem
determinar o elemento ausente e
construir sequências de números
naturais.

decrescente a partir de um
número qualquer, utilizando
uma regularidade estabelecida.
• Descrição de um padrão (ou
regularidade) de sequências
repetitivas e de sequências
recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos.
• Descrição de elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais,
objetos ou figuras.

• Regularidade em sequências e determinação de elementos ausentes.

organização e ordenação de elementos
que tenham atributos comuns.
• Situações em que os alunos possam observar sequências já iniciadas, construir
sequências, representar sequências em
retas numéricas e investigar elementos
faltantes de uma sequência; esses serão
contextos naturais de situações que os
alunos precisam resolver.
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que esse pensamento evolui se houver possibilidade de se representar
o padrão observado e de se falar a
respeito dele.
• Observação, análise e registro de
como os alunos estão fazendo identificação dos padrões observados e
na descrição dessas regularidades.
• Observação, análise e registro de
como os alunos estão fazendo generalizações para expressar as regularidades.

8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO
• Objetivos
CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS AMPLAS
DA DISCIPLINA.
• Construir o significado do número
natural a partir de
suas
diferentes
funções no contexto social, observando as regras do
sistema de numeração decimal.

• Conteúdos
O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU CRIAR
CONDIÇÕESPARA QUE OS ALUNOS APRENDAM E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO OBJETIVOS
• Resolução de situações- • Situações-problema enproblema que envolvam convolvendo a função sotagens, medidas e códigos
cial dos números.
numéricos, considerando as
diferentes funções do número natural no contexto social.
• Utilização dos números naturais nas suas diversas funções: como cardinal, ordinal,
código ou medida.
• Contagem de números em • Contagem numérica.
escalas ascendentes e descendentes, de um em um, de
dois em dois, de três em três,
de cinco em cinco, de dez em
dez etc.
• Identificação de característi- • Princípios do sistema
cas do sistema de numerade numeração decimal.
ção decimal, utilizando a • Composição e decomcomposição e a decomposiposição de números nação de número natural de até
turais.
quatro ordens.
• Formulação de hipóteses so- • Princípios do sistema
bre a grandeza numérica,
de numeração decimal.
pela identificação de quanti- • Leitura, escrita, compadade de algarismos que comração e ordenação de
põem sua escrita e/ou pela
números naturais.
identificação da posição ocu- • Composição e decompada pelos algarismos que
posição de números nacompõem sua escrita.
turais.

• Propostas de atividades
SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS
• Situações em que as crianças precisem
indicar o número de elementos de uma
coleção de objetos ou de um grupo de
pessoas e representá-lo simbolicamente
(o número natural como um indicador de
quantidade – aspecto cardinal).
• Situações em que as crianças precisem
indicar a posição de uma pessoa, de um
objeto, de um dia ou mês, numa sucessão
ordenada pela quantidade (o número natural como um indicador de posição – aspecto ordinal).
• Situações em que as crianças possam utilizar os números para expressar codificações utilizadas socialmente, fazendo
agenda de telefones, de endereços com
números das residências e CEP da localidade, anotando placas de carro de pessoas conhecidas e percebendo como letras e números são combinados nessas
placas (o número natural como um instrumento para codificar).
• Situações em que as crianças possam utilizar os números para expressar medidas
como a altura e o peso (o número como
um indicador de medida).
• Rodas de contagem em que as crianças,
uma a uma, tenham que falar oralmente
a sequência numérica, com variações:
contagens de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em
5, de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em
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• Formas de avaliação
• SITUAÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA
AVALIAR
• Identificação, registro e análise:
• de como a criança percebe a função
dos números e de como os utiliza
em situações-problema em que eles
aparecem com a função cardinal, ordinal, como uma medida e como um
código;
• de quais são números familiares e
frequentes para cada criança e com
que números ela é capaz de lidar;
• de como cada criança faz uso da sequência numérica.
• Ditados de números para observar
como cada criança produz as escritas numéricas.
• Observação, registro e análise:
• de como a criança realiza as contagens;
• de como evoluíram as hipóteses de
cada criança sobre a relação entre o
"comprimento" do número à sua ordem de grandeza, a comparação de
escritas de números com igual quantidade de ordens etc.;
• de como evoluíram os registros da
criança nas escritas numéricas, de
forma geral;
• de como a criança percebe as regularidades envolvidas em números
pares e em números ímpares.

• Leitura, escrita e comparação de números naturais de
unidade simples até a ordem
de unidade de milhar, pela
compreensão das características do sistema de numeração decimal, estabelecendo
relações entre os registros
numéricos e em língua materna.
• Utilização da calculadora
para produção e comparação
de escritas numéricas.
• Comparação e ordenação de
números (em ordem crescente e decrescente) e contagem (em escalas ascendentes e descendentes) a partir
de qualquer número dado.
• Localização de um número
dado em uma série de números apresentados em ordem
crescente ou decrescente.
• Reconhecimento de números pares e de números ímpares.

• Regularidades no quadro numérico.
•

•

•
• Reta numérica.
•
• Números pares.
• Números ímpares.

•
•
•
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100, ora usando escalas ascendentes
(do menor para o maior), ora escalas descendentes (do maior para o menor).
Realização de atividades de preenchimento do calendário, dando ênfase à sequência dos dias da semana e do mês, do
número de dias da semana e do mês, da
escrita que identifica o ano, fazendo previsões e destacando datas importantes.
Realização de atividades que explorem
quadros numéricos em que as crianças
percebam regularidades no Sistema de
Numeração Decimal (SND) e possam fazer a leitura de números por meio de comparações e observações dessas regularidades.
Realização de ditado de números, como
uma atividade rotineira, para que a criança vá revelando suas hipóteses sobre
as escritas numéricas e haja a intervenção do professor para progredir em direção à escrita convencional.
Situações em que as crianças explorem
as escritas numéricas na forma como
elas aparecem em seu cotidiano: nos jornais, nas revistas, nos panfletos de lojas,
mercados, para que possam distinguir
seus usos (preço, data, quantidade, peso
etc.) e também formular hipóteses sobre
a leitura desses números.
Identificação e uso de relações entre números, tais como: ser maior que, ser menor que, estar entre.
Realização de atividades que explorem e
permitam a identificação de números pares e números ímpares.
Realização de atividades que explorem a
contagem de grupos de objetos e as

•
•
•

• Construir os significados das operações de adição e
subtração, identificando que uma
mesma operação
está relacionada a
problemas diferentes e que um
mesmo problema
pode ser resolvido
pela aplicação de
diferentes operações.

• Análise, interpretação, resolução e elaboração de situações-problema e construção,
a partir delas, dos significados da adição e da subtração, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou
aproximado, incluindo cálculo mental.
• Análise, interpretação, elaboração e resolução de situações-problema e construção,
a partir delas, de alguns dos
significados da multiplicação, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.
• Análise, interpretação e resolução de situações-problema que explorem os conceitos de dobro e de triplo.
• Análise, interpretação e resolução de situações-

• Problemas envolvendo
as ideias do campo
conceitual aditivo.
• Procedimentos de cálculo (mental e escrito)
com números naturais:
adição e subtração.

•

• Situações-problema.
• Problemas envolvendo
as diferentes ideias do
campo conceitual multiplicativo.
• Procedimentos de cálculo (mental e escrito)
com números naturais:
multiplicação e divisão.
• Significados de metade,
terça
parte,
quarta parte, quinta
parte e décima parte.

•

•

•
•
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ordens das unidades, das dezenas e das
centenas.
Atividades que explorem regras usadas
em sequências numéricas.
Realização de atividades que permitam
ordenar números quaisquer em ordem
crescente ou em ordem decrescente.
Uso da calculadora pelas crianças, para
produção de escritas numéricas e para a
compreensão de características do SND
como o agrupamento na base 10 e o valor
posicional. Por exemplo, o professor dita
um número (34) e as crianças digitam na
calculadora; a seguir, o professor solicita
que eles façam aparecer o número 54,
sem apagar o primeiro.
Situações-problema em que as crianças
precisem discutir formas de solução de
problemas (do campo aditivo) de composição, realizados oralmente e por escrito.
Situações-problema em que as crianças
precisem discutir formas de solução de
problemas (do campo aditivo) de transformação (positiva ou negativa), realizados
oralmente e por escrito.
Situações-problema em que as crianças
precisem discutir formas de solução de
problemas (do campo aditivo) de comparação, realizados oralmente e por escrito.
Formulação de situações-problema que
podem ser resolvidas por meio de uma
adição ou de uma subtração.
Situações-problema em que as crianças
precisem discutir formas de solução de
problemas que envolvam a multiplicação,
pelo estabelecimento da ideia de proporcionalidade, de configuração retangular,
de possibilidades ou de comparação.

Observação, registro e análise:
• de como a criança realiza atividades
como as descritas na coluna anterior;
• de como a criança procede enquanto realiza situaçõesproblema;
• sobre a utilização de estratégias próprias e se a criança sente necessidade de validar a resposta, após
obtê-la;
• de como cada criança formula situações-problema a partir de uma operação indicada.
Observações:
• No caso de resolução de situações-problema, é sempre conveniente
avaliar se os enunciados estão claros e se a criança efetivamente os
compreendeu e se sabe o que deve
buscar.
• Certamente, alguns tipos de situações-problema
serão

• Desenvolver procedimentos de cálculo – mental, escrito, exato, aproximado – pela observação de regularidade e de propriedades das operações e pela antecipação e verificação
de resultados.

problema de divisão de um
número natural por outro (até
10), com resto zero e diferente de zero e construção, a
partir delas, de alguns dos
significados dessa operação
por meio de estratégias e registros pessoais.
• Associação do quociente de
uma divisão com resto zero
de um número natural por 2,
3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e
décima partes.
• Uso da decomposição de escritas numéricas para a realização de cálculo de adições
e de subtrações.
• Construção e utilização de fatos básicos da adição e da
multiplicação para o cálculo
mental ou escrito.
• Estabelecimento da relação
entre números naturais e
pontos da reta numérica
para utilizá-la na ordenação
dos números naturais e também na construção de fatos
da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para
a esquerda.
• Utilização de diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolução

• Composição e decomposição de números naturais.
• Adições e subtrações
envolvendo composição e decomposição.
• Construção de fatos básicos/fundamentais da
adição.
• Construção de fatos básicos/fundamentais da
multiplicação.
• Reta numérica.
• Construção de fatos básicos/fundamentais da
adição e da subtração.

• Procedimentos de cálculo (mental e escrito)

• Situações-problema em que as crianças
precisem discutir formas de solução de
problemas que envolvam a divisão, como
repartição equitativa e como medida
(quantos cabem).
• Formulação de situações-problema que
possam ser resolvidas por meio de uma
multiplicação ou de uma divisão.
• Realização de sequências de cálculo
mental, como atividades rotineiras ao
longo do ano, em que as crianças possam
construir estratégias de cálculo rápido relativamente a fatos básicos da adição,
compreendendo e tendo-os de memória.
• Realização de sequências de cálculo
mental, como atividades rotineiras ao
longo do ano, em que as crianças possam
construir estratégias de cálculo rápido relativamente a fatos básicos da subtração,
compreendendo e tendo-os de memória e
relacionando-os com os fatos da adição:
se 5 + 8 = 13, então 13 – 8 = 5 e 13 – 5
= 8.
• Discussão de procedimentos para o cálculo de adições em que as parcelas envolvidas são maiores que 9, estimulandose o uso da decomposição das escritas
numéricas. Por exemplo: 75 + 32 = 70 +
5 + 30 + 2 = 100 + 7 = 107.
• Situações em que as crianças precisem
fazer uma estimativa do resultado de adições em que as parcelas são maiores que
9 e uso posterior da calculadora para "validar" se a estimativa foi razoável.
• Discussão de procedimentos para o cálculo de subtrações em que os termos são
maiores que 9, estimulando-se o uso da
decomposição das escritas numéricas.
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compreendidos mais facilmente do
que outros. Nesse sentido, é preciso
que o professor identifique os de
maior ou menor dificuldade para
propor novas situações de aprendizagem ajustadas às necessidades
da criança.

• Observação, registro e análise de
como a criança desenvolve procedimentos de cálculo relativos a cada
uma das quatro operações (cálculo
mental, por escrito, por estimativa
ou por uso de calculadora e pela utilização de algoritmos convencionais
que passam a ser explorados).
• Identificação:
• dos fatos fundamentais de cada
operação já memorizados e dos que
ainda precisam ser trabalhados;
• dos sinais convencionais na escrita
de operações de adição e de subtração;
• dos sinais convencionais na escrita
de operações de multiplicação e de
divisão.

•

•

•

•

•

•

•

de problemas significativos
envolvendo adição e subtração com números naturais.
Uso de uma técnica convencional (algoritmo usual) para
calcular o resultado de adições (sem ou com reagrupamento) e de subtrações (sem
ou com reagrupamento).
Uso de estimativas para avaliar a adequação do resultado de uma adição e de uma
subtração.
Análise e validação (ou não)
de resultados obtidos por estratégias pessoais de cálculo
de adição e subtração, utilizando a calculadora.
Uso dos sinais convencionais
(+, -, =) na escrita de operações de adição e de subtração.
Cálculo de resultados de multiplicação e de divisão por
meio de estratégias pessoais.
Construção de fatos básicos
da multiplicação (por 2, por
3, por 4, por 5) a partir de situações-problema, para formar um repertório a ser utilizado no cálculo.
Determinação dos resultados da multiplicação de números de 0 a 9 por 6, 7, 8 e
9 em situações-problema,
identificando regularidades
que permitam sua memorização.

com números naturais:
adição, subtração.
• Algoritmos convencionais da adição e da
subtração.

• Estimativas.
• Operações
inversas
(adição e subtração).

Por exemplo: 78 - 26 = (70 + 8) – (20 +
6) = (70 – 20) + (8 – 6) = 50 + 2 = 52.
• Situações em que as crianças precisem
fazer uma estimativa do resultado de subtrações em que os termos são maiores
que 9 e uso posterior da calculadora para
"validar" se a estimativa foi razoável.
• Realização de sequências de cálculo
mental, como atividades rotineiras ao
longo do ano, em que as crianças possam
perceber e utilizar a propriedade comutativa da adição e da multiplicação (sem
uso de nomenclatura): se 2 + 3 = 5, então
3 + 2 = 5; se 3 x 4 = 12, então 4 x 3 = 12.

• Sinais das operações
de adição e subtração.
• Procedimentos de cálculo com números naturais: multiplicação e
divisão.
• Situações- problema.
• Construção de fatos básicos/fundamentais da
multiplicação.
• Tábua de Pitágoras.
• Tabuada convencional.
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• Interpretar a localização e a movimentação de um objeto
ou pessoa no espaço e perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço em
situações que envolvam descrições
orais, construções
e representações.

• Utilização de sinais convencionais (“x”, “.”, “÷”, “:”,“=”) na
escrita de operações de multiplicação e de divisão.
• Análise, descrição e representação, por meio de esboços, croquis, maquetes, interpretação e fornecimento de
instruções para localização e
movimentação de um objeto
ou pessoa no espaço, incluindo mudanças de direção e
sentido, com base em diferentes pontos de referência,
usando terminologia adequada.
• Associação de figuras geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera) com
elementos naturais e objetos
do mundo físico e nomeação
dessas figuras.

• Identificação de semelhanças e diferenças entre pirâmides, cubos e paralelepípedos, cilindros, cones e esferas, observando seus elementos.
• Descrição das características
de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos,
pirâmides, cilindros, cones),
relacionando-as com suas
planificações, em situações
que envolvam descrições

• Sinais das operações
de multiplicação e divisão.
• Pontos de referência.
• Lateralidade e lateralização.
• Direção e sentido.
• Localização e movimentação: representação de objetos e pontos
de referência.

• Corpos redondos: reconhecendo suas formas,
nomeando e comparando a objetos do
mundo físico.
• Poliedros:
reconhecendo suas formas, nomeando e comparando
a objetos do mundo físico.
• Semelhanças e diferenças entre corpos redondos e poliedros.
• Face, vértice e arestas.
• Corpos redondos: reconhecimento e análise
das características do
seu grupo de figuras.
• Semelhanças e diferenças entre cilindros, cones e esferas.

• Situações em que as crianças possam
compartilhar opiniões sobre como produzir representações no papel para se localizar, na sala de aula ou no espaço da escola, ou para sair da escola e ir até um
local próximo que seja uma referência de
localização na região (uma praça, o correio etc.), ou para explicar um itinerário.
• Situações em que as crianças possam interpretar e representar a localização de
um objeto ou pessoa no espaço pela análise de croquis que mostrem trajetos ou
mapas da região.
• Situações em que as crianças possam
ampliar seu repertório referente às formas e à nomenclatura delas, como a organização de uma exposição de objetos
com fichas de identificação de cada um e
a escrita de um pequeno texto descritivo
de sua forma.
• Situações em que as crianças vão montar
e desmontar caixas com formatos de cubos, paralelepípedos, pirâmides ou cilindros, observando que, ao desmontá- -las,
suas superfícies se "transformam" em formas planas circulares ou poligonais e estabelecendo relações entre as figuras tridimensionais e seus moldes.
• Situações em que as crianças reconheçam características dos cubos, dos paralelepípedos, das pirâmides, dos cilindros,
cones e esferas.
• Situações em que as crianças explorem a
simetria (ou não) de figuras planas, por
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Identificação:
• do repertório que a criança é capaz
de construir sobre as formas presentes em seu cotidiano;
• de como a criança relaciona um sólido geométrico e sua planificação;
• de como cada criança percebe as
semelhanças e diferenças entre as
formas dos objetos tridimensionais
e as formas planas que o compõem.
Observação, registro e análise:
• de como estão evoluindo os procedimentos da criança para se localizar
e movimentar no espaço escolar, observando o uso de pontos de referência, lateralidade etc.;
• de procedimentos de observação e
de visualização de cada criança e de
como percebe as semelhanças e diferenças entre as formas dos objetos;
• sobre como a criança se apropria de
relações espaciais em situações
como as propostas na coluna anterior.

orais, construções e representações.

• Percepção de semelhanças e
diferenças entre formas tridimensionais e bidimensionais, comparando cubos e
quadrados, paralelepípedos
e retângulos, pirâmides e triângulos, esferas e círculos,
em situações que envolvam
descrições orais, construções e representações.

• Identificação de simetria em
figuras planas.
• Reconhecimento de figuras
congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de
tecnologias digitais.
• Classificação e comparação
de figuras planas (triângulo,
quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas,
comprimento) e vértices.

• Poliedros: reconhecimento e análise das características do seu
grupo de figuras.
• Semelhanças e diferenças entre prismas e pirâmides.
• Planificação das formas dos corpos redondos e dos poliedros.
• Formas
tridimensionais: suas semelhanças e diferenças com
os formatos de suas faces bidimensionais.
• Conceito de polígonos.
• Formas poligonais e
não poligonais
• Figuras
geométricas
planas: nomeando as
formas poligonais e não
poligonais.
• Simetria de figuras planas.
• Congruência de figuras
geométricas planas.

meio de dobraduras ou da utilização de
malhas.
• Realização de dobraduras para que as crianças se familiarizem com as regiões planas e com as características das figuras
construídas.

• Triângulos e suas características.
• Classificando os triângulos quanto ao tamanho dos seus lados.
• Ângulo reto.
• Paralelismo e perpendicularismo.
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• Estabelecer relação entre unidades
de tempo e fazer
leitura de horas.

• Utilizar
procedimentos para comparar, entre si,
grandezas
como
comprimento,
massa, capacidade
e sistema monetário brasileiro, utilizando estratégias
pessoais e produzir
desenhos ou escritas para comunicar
o resultado de uma
medição, não necessariamente com
uso de unidades
convencionais.

• Estabelecimento de relação
entre as unidades de tempo
– dia, semana, mês, bimestre, semestre e ano.
• Leitura de horas em relógios
digitais e em relógios analógicos comparando-os, e reconhecimento da relação entre
hora e minutos e entre minutos e segundos.
• Leitura e registro de medidas
e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e
digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e
sua duração.
• Produção de desenhos ou escritas para comunicação do
resultado de uma medição,
não necessariamente com
uso de unidades convencionais.
• Reconhecimento de que o resultado de uma medida depende da unidade de medida
utilizada.
• Estimativa, medição e comparação de comprimentos,
utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e
diversos instrumentos de
medida.
• Estimativa, medição e comparação de capacidade e

• Quadriláteros e suas
características.
• Calendário: suas unidades de medida e as diferentes relações entre
elas.
• Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento
de relações entre unidades de medida de
tempo.

• Conceito de medida.
• Unidades de medidas
(convencionais ou não
convencionais).
• Medida e unidade de
medida e seus significados.

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

• Situações em que as crianças reconheçam e utilizem unidades de medidas de
tempo.
• Situações em que as crianças realizem a
leitura de relógios digitais e com ponteiros.
• Situações em que as crianças devam fazer escolhas das unidades de tempo mais
adequadas para utilizar em um determinado texto.
• Desenvolvimento de um pequeno projeto
em que se busque investigar o tempo de
gestação e o tempo de vida dos animais.
Com base em dados que podem ser coletados na internet, são exploradas unidades de medida de tempo como dias, semanas, anos.
• Situações em que as crianças precisem
discutir como solucionar problemas da
vida prática em que é preciso medir e comunicar o resultado da medição de um
comprimento, ou da capacidade de um
recipiente, ou da massa de um objeto ou
pessoa.
• Situações em que as crianças utilizem
unidades e instrumentos de medida adequados a cada situação; que façam estimativas prévias e comparem as estimativas com os resultados obtidos.
• Situações em que as crianças façam simulações de compra e venda para estudo
do nosso sistema monetário.
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• Observação, registro e análise de
como a criança relaciona unidades
de tempo e como faz a leitura de horas em relógios digitais e em relógios
de ponteiros.

Identificação, registro e análise:
• de como a criança compara grandezas da mesma natureza para medir,
se faz boas estimativas e se conhece alguns instrumentos de medida;
• do repertório que a criança é capaz
de construir sobre as formas de medir, presentes em seu cotidiano;
• de como a criança efetua medições
informais ou com o uso de instrumentos como régua, fita métrica e
balança.

massa, utilizando unidades
de medidas não padronizadas e padronizadas mais
usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama),
reconhecendo-as em leitura
de rótulos e embalagens, entre outros.
• Escolha da unidade de medida e o instrumento mais
apropriado para medições de
comprimento, massa e capacidade.
• Resolução de situaçõesproblema que envolvam as
grandezas comprimento, capacidade e massa utilizando
estratégias pessoais.
• Resolução e elaboração de
problemas que envolvam a
comparação e a equivalência
de valores monetários do sistema brasileiro em situações
de compra, venda e troca.

• Ler,
interpretar,
comparar e descrever dados apresentados por meio de
tabelas e de gráficos, coletar e utilizar procedimentos
para organização
de dados utilizando
registros pessoais,

• Leitura, interpretação e comparação de dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos
como maior e menor frequência, apropriando-se desse
tipo de linguagem para compreensão de aspectos da

não convencionais e
convencionais): registro, instrumentos de
medida, unidades de
medidas, estimativas e
comparações.
• Instrumentos de medidas.
• Unidades de medidas.
• Situações-problema envolvendo medidas de
massa, capacidade e
comprimento.
• Sistema monetário brasileiro:
estabelecimento de equivalências
de um mesmo valor na
utilização de diferentes
cédulas e moedas.
• Situação-problema envolvendo
o sistema
monetário brasileiro.
• Leitura, interpretação,
comparação e representação de dados em
tabelas de dupla entrada e gráficos de barras.

• Organização de tabelas simples para registrar observações realizadas: das condições do tempo e da temperatura, do número de alunos que compareceram à
aula durante um dado período de tempo,
dos aniversariantes do mês.
• Organização de gráficos de colunas para
apresentar o resultado de observações
realizadas, em situações similares ao que
foi descrito no item anterior.
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• Observação, registro e análise de
como a criança procede nas atividades indicadas na coluna anterior.
• Observar se as tabelas e os gráficos
de colunas aparecem, com frequência, nos textos de jornais e revistas e
explorá-los na sala de aula para que
a criança aprenda a ler e coletar dados neles expressos, sem qualquer

tabelas e gráficos
para comunicação
de informações coletadas.

• Identificar e estimar as chances de
ocorrência
em
eventos aleatórios
nas situações do
cotidiano.

• Identificar regularidades em sequências de números
naturais, para descrever padrões que
possibilitem determinar os elementos faltantes ou seguintes e construir

realidade sociocultural significativos.
• Resolução de problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas.
• Realização de pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até
50 elementos, organizando
os dados coletados, utilizando listas, tabelas simples
ou de dupla entrada e representando-os em gráficos de
colunas simples, com e sem
uso de tecnologias digitais.
• Identificação, em eventos familiares aleatórios, de todos
os resultados possíveis, estimando os que têm maiores
ou menores chances de ocorrência.

• Identificação de regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de
adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrevendo uma regra
de
formação
da

• Resolução de situações-problema a partir
da leitura e análise de
dados
apresentados
em gráficos e tabelas.
• Coleta, classificação e
representação de dados referentes a variáveis categóricas, por
meio de tabelas e gráficos.

• Análise da ideia de
acaso em situações do
cotidiano:
espaço
amostral.

• Regularidades em sequências numéricas recursivas (identificação
e descrição).

• Organização de informações e dados
apresentados em um texto, em tabelas
ou em gráficos de barras ou de colunas.

tipo de sistematização nem cobrança de nomenclaturas.

• Situações de jogos com dados são bons
contextos para desenvolver a habilidade
prevista. Analisar, por exemplo, quais são
todas as somas que podem aparecer
quando se jogam dois dados e se calcula
a adição dos números nas faces superiores e, por meio da organização dos resultados em uma tabela, observar se é mais
comum a soma 7 ou a soma 3. Isso permite decidir qual das duas somas tem
mais chance de sair durante um jogo que
envolva adição de números em dois dados.
• Situações em que as sequências envolvam adições e subtrações, como também
sequências com figuras geométricas, ajudam no desenvolvimento desta habilidade.
• Os diferentes aspectos envolvidos na habilidade (descobrir termos faltantes, identificar a recursividade etc.) podem ser
abordados
sob
o
enfoque
da

• Observação, análise e registro de
como os alunos entendem os eventos aleatórios e como compreendem
sua maior ou menor chance de ocorrer.
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• Observação, análise e registro de
como os alunos compreendem as
regularidades de uma sequência.

sequências de números naturais.

sequência e determinando
elementos faltantes ou seguintes.

• Compreender
o
símbolo de igualdade como sendo a
equivalência
de
duas escritas aditivas ou subtrativas
de números naturais.

• Compreensão da ideia de
igualdade para escrever diferentes sentenças de adições
ou de subtrações de dois números naturais que resultem
na mesma soma ou diferença.

• Relação de igualdade.

problematização, uma vez que a investigação de padrões é uma atividade importante para o desenvolvimento do pensamento algébrico.
• Situações em que os alunos realizem atividades nas quais possam resolver operações para investigar relações de igualdade entre duas expressões diferentes e
que resultem em uma mesma soma ou diferença.
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• Observação, análise e registro de
como os alunos entendem a relação
de igualdade entre adições ou subtrações diferentes.

9. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 4º ANO
• Objetivos
CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS AMPLAS
DA DISCIPLINA
• Ampliar o conhecimento do significado do número
natural pelo seu
uso em situaçõesproblema e pela
compreensão e utilização das regras
do sistema de numeração decimal
para leitura, escrita, comparação
e ordenação de números naturais de
qualquer ordem,
em especial da ordem de grandeza
de milhão.

• Conteúdos
O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU CRIAR
CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS APRENDAM E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO OBJETIVOS
• Resolução de situações- • Resolução de situaproblema que envolvam conções-problema envoltagens, medidas e códigos
vendo as funções socinuméricos, considerando as
ais dos números.
diferentes funções do número natural no contexto social.
• Utilização dos números naturais nas suas diversas funções: como cardinal, ordinal,
código ou medida.
• Contagem de números em • Contagem de números
escalas ascendentes e desnaturais.
cendentes, de 1 em 1, de 2
em 2, de 3 em 3, de 5 em 5,
de 10 em 10, de 100 em
100, iniciando do número 1
ou de um número qualquer
etc.
• Leitura, comparação e orde- • Sistema de numeração
nação de escrita de números
decimal: leitura, esnaturais, até a ordem de micrita, comparação e orlhar, pela compreensão das
denação de números
características do sistema de
naturais.
numeração decimal.
• Quadro valor de lugar.
• Utilização da calculadora
para produção e comparação
de escritas numéricas.
• Localização de um número • Localizar números nadado em uma série de númeturais em uma sequênros apresentados em ordem
cia numérica.

• Propostas de atividades
SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS

• Formas de avaliação

• Situações em que as crianças possam
compartilhar pesquisas que fizeram, com
relação a números das casas da rua, números em folhetos de supermercado, números que indicam a ordem de chegada
num jogo, números que indicam placas
de carro, números de telefones etc.
• Situações em que as crianças possam utilizar números naturais em suas diversas
funções como, por exemplo, numa situação de compra e venda desenvolvida na
escola, na elaboração de uma ficha com
dados pessoais, ou seja, idade, medidas
de peso, altura, endereço, telefone, número de irmãos.
• Situações de conversa em que as crianças possam revelar e socializar onde
usam números e para que servem os números.
• Situações que proporcionem possibilidades de contagem oral de 1 em 1, de 2 em
2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20,
de 100 em 100, em ordem ascendente
ou descendente, iniciando do número 1
ou de um número qualquer.
• Situações em que as crianças realizem
leitura, comparação e ordenação da escrita de números naturais até a ordem de
milhar, pela compreensão das características do sistema de numeração decimal.

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• compara coleções: se conta de 1 em
1, se conta por agrupamentos antes
de comparar etc.; se registra os resultados das comparações com escritas numéricas e de como ordena
os números;
• percebe as funções dos números e
de como as utiliza em situações- problema, verificando sua evolução;
• registra números ditados;
• fala as sequências numéricas e em
que ponto as interrompe; se só faz a
sequenciação a partir do 1; se consegue fazer uma sequência a partir
de outro número diferente do 1; se
dá saltos; se tem mais facilidade
com a ordem crescente ou decrescente etc.;
• faz composição e decomposição de
números naturais;
• compreende as características do
sistema de numeração decimal;
• faz a leitura de números e como ela
escreve números: se ela ainda se
baseia na fala, se ainda faz justaposição como 100 50 4 para representar 154;
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Situações mais adequadas para
avaliar

crescente (ou em ordem decrescente).
• Localização de um número
natural na reta numérica.
• Comparação de números naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e
sem suporte da reta numérica.
• Utilização de composição e
decomposição para mostra
que todo número natural
pode ser escrito por meio de
adições e multiplicações por
potências de 10, permitindo
a compreensão do sistema
de numeração decimal e o
desenvolvimento de estratégias de cálculo.

• Reta numérica: localização e comparação de
números naturais.

• Composição e decomposição de um número
natural de até cinco ordens, por meio de adições e multiplicações
por potências de 10.

• Situações em que as crianças possam fazer medições, comparar resultados dessas medições e registrá-las (o número
com a função de medir).
• Situações em que as crianças comparem
quantidades de selos, de figurinhas, de
palitinhos etc., e depois registrem.
• Situações em que as crianças registrem
resultados de comparação e ordenação
de quantidades.
• Situações em que as crianças utilizem calendários para sequenciar e prever acontecimentos.
• Realização de atividades em que o professor faça ditado de números, em especial até a ordem de milhar, que podem ser
registrados no caderno ou no visor de
uma calculadora.
• Situações em que os alunos leiam um
texto que tenha números ou completem
um texto com números. Esses textos, em
que aparecem números em situações de
quantidades, comparação e estimativas,
podem envolver situações de interesse
da criança, como, por exemplo, a visita a
um parque, uma festa de aniversário etc.
• Situações em que as crianças usem cartelas numeradas de 1 em 1, desde o zero
até 9; de 10 em 10, desde o 10 até o 90;
de 100 em 100, desde o 100 até o 900;
de 1000 em 1000, até 9000, para compor e decompor números, sobrepondo as
cartelas.
• Situações em que as crianças utilizem
apenas as teclas 1 e 0 da calculadora
para compor números ditados pelo professor.
• Situações em que as crianças localizem
números na reta numérica, usando como
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• usa as cartelas sobrepostas para
compor e decompor números;
• usa a calculadora nas atividades
propostas;
• completa um texto com números: se
ela estabelece comparações, se usa
estimativa, se ela percebe que o
texto fica sem sentido pela falta de
números, se os números que ela coloca no texto possibilitam dar sentido a ele;
• coloca um número num intervalo
dado, na reta numérica: se ela localiza apenas números menores que
10, se localiza números entre 10 e
100, se localiza números entre 100
e 1000, em intervalos definidos.

• Resolver
problemas, consolidando
alguns significados
das operações fundamentais e construindo novos, em
situações que envolvam
números
naturais.

• Análise, interpretação, elaboração e resolução de situações-problema envolvendo
diferentes significados da
adição e subtração, utilizando estratégias diversas,
como cálculo, cálculo mental
e algoritmos, além de fazer
estimativas do resultado e
buscando reconhecer que
uma mesma operação está
relacionada a problemas diferentes e que um mesmo
problema pode ser resolvido
pelo uso de diferentes operações.
• Análise, interpretação, resolução e elaboração de situações-problema envolvendo
os diferentes significados da
multiplicação e da divisão
(proporcionalidade, combinatória, configuração retangular e comparação), buscando
reconhecer que uma mesma
operação está relacionada a
problemas diferentes e que
um mesmo problema pode
ser resolvido pelo uso de diferentes operações, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

• Problemas envolvendo
as ideias do campo
conceitual aditivo.
• Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes
estratégias de cálculo
com números naturais.
• Cálculo mental.
• Estimativa.
• Algoritmo convencional
de adição e subtração.

•

• Problemas envolvendo
as ideias do campo
conceitual multiplicativo.
• Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes
estratégias de cálculo
com números naturais.
• Cálculo mental.
• Estimativa.
• Algoritmo convencional
de multiplicação e divisão.

•

•

•
•
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referência a reta dividida de 1 em 1 para
números até 10; de 10 em 10 para números da ordem das dezenas; de 100 em
100 para números da ordem das centenas.
Situações-problema que envolvam os significados de composição (juntar quantidades), em que se busca o estado final ou
os estados inicial e intermediário, permitindo ao aluno expressar-se oralmente ou
por escrito, oportunizando, assim, uma
discussão das formas de resolução para
encontrar a resposta e validá-la.
Situações-problema que envolvam os significados de transformações (positiva ou
negativa), em que se busca o estado final
ou os estados inicial e intermediário, permitindo ao aluno expressar-se oralmente
ou por escrito, oportunizando, assim,
uma discussão das formas de resolução
para encontrar a resposta e validá-la.
Situações-problema que envolvam os significados de comparação, permitindo ao
aluno expressar-se oralmente e por escrito, explorando formas de resolução
para encontrar a resposta e validá-la.
Formulação de situações-problema que
possam ser resolvidas por meio de adição
ou subtração.
Situações-problema que envolvam o significado de proporcionalidade da multiplicação, permitindo ao aluno expressar-se
oralmente ou por escrito, oportunizando,
assim, uma discussão das formas de resolução para encontrar a resposta e validá-la.

• Identificação da compreensão dos
enunciados pela criança:
• se há palavras desconhecidas, se
ela efetivamente os compreendeu e
se sabe o que deve buscar (caso a
criança desconheça algum termo, é
preciso explicitá-lo antes de solicitar
que resolva o problema);
• se resolve o problema proposto, verificando que tipos de situações- problema são compreendidos mais
facilmente, em que tipos ela tem
mais dificuldades, para propor novas situações de aprendizagem,
ajustadas às suas necessidades;
• se utiliza estratégias próprias ou se
usa algoritmos, se sente necessidade de validar a resposta após
obtê-la;
• se formula situações-problema a
partir de uma operação indicada;
• se utiliza estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

• Utilização das relações entre
adição e subtração, bem
como entre multiplicação e
divisão, para ampliação das
estratégias de cálculo.

• Operações inversas.

• Situações-problema que envolvam o significado de configuração retangular da
multiplicação, permitindo ao aluno expressar-se oralmente ou por escrito, oportunizando, assim, uma discussão das formas de resolução para encontrar a resposta e validá-la.
• Situações-problema que envolvam o significado de combinatória, permitindo ao
aluno expressar-se oralmente ou por escrito, oportunizando, assim, uma discussão das formas de resolução para encontrar a resposta e validá-la.
• Situações-problema que envolvam os significados de comparação da multiplicação (noção de dobro, triplo etc.), permitindo ao aluno expressar-se oralmente ou
por escrito, oportunizando, assim, uma
discussão das formas de resolução para
encontrar a resposta e validá-la.
• Situações-problema que envolvam o significado de divisão equitativa (em partes
iguais), permitindo ao aluno expressar-se
oralmente ou por escrito, oportunizando,
assim, uma discussão das formas de resolução para encontrar a resposta e validá-la.
• Situações-problema que envolvam os significados de medida da divisão (quantos
cabem), permitindo ao aluno expressarse oralmente ou por escrito, oportunizando, assim, uma discussão das formas
de resolução para encontrar a resposta e
validá-la.
• Formulação de situações-problema que
possam ser resolvidas por meio de multiplicação ou divisão, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.
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• Calcular o resultado de operações
de números naturais, por meio de
estratégias pessoais e pelo uso de
técnicas operatórias convencionais,
e utilizar estratégias de verificação
e controle de resultados pelo uso do
cálculo mental e da
calculadora.

• Uso da decomposição de escritas numéricas para a realização de cálculo das operações fundamentais (adições,
subtrações).
• Uso de uma técnica convencional para calcular o resultado de adições e subtrações, com recurso à unidade
de ordem superior (com “empréstimos”).
• Uso de estimativas para avaliar a adequação do resultado de uma operação.
• Análise e validação (ou não)
de resultados obtidos por estratégias pessoais de cálculo
das operações, utilizando a
calculadora.
• Cálculo de resultados de multiplicação e de divisão por
meio de estratégias pessoais.
• Utilização das propriedades
das operações para desenvolver estratégias de cálculo.

• Composição e decomposição de números
por meio de diferentes
adições e subtrações.
• Algoritmos convencionais das operações aritméticas.
• Cálculo mental.
• Estimativa.
• Operações inversas.

• Operação de multiplicação e divisão.
• Propriedades das operações aritméticas.

• Realização de atividades rotineiras, ao
longo do ano, envolvendo sequências de
cálculo mental, em que as crianças possam construir estratégias de cálculo rápido, relativas aos fatos básicos da adição, compreendendo e memorizando- os.
• Realização de atividades rotineiras, ao
longo do ano, envolvendo sequências de
cálculos mentais, em que as crianças
possam construir estratégias de cálculo
rápido, relativas aos fatos básicos da subtração, compreendendo e memorizandoos e relacionando-os com os fatos da adição: se 9 + 8 = 17 então 17 – 9 = 8 e 17
– 8 = 9.
• Situações que estimulem procedimentos
pessoais para calcular adições em que as
parcelas são maiores que 9, como, por
exemplo, pelo uso da decomposição das
escritas numéricas, como: 86 + 53 = (80
+ 6) + (50 + 3) = (80 + 50) + (6 + 3) = 130
+ 9 = 139.
• Situações de uso de uma técnica convencional para calcular o resultado de adições e subtrações, com recurso à unidade de ordem superior (sem ou com
“empréstimos”).
• Atividades rotineiras, ao longo do ano, em
que as crianças precisem fazer uma estimativa do resultado de adições, e uso
posterior da calculadora para "validar" se
a estimativa foi razoável.
• Situações que estimulem procedimentos
pessoais para o cálculo de subtrações em
que os termos são maiores que 9, como,
por exemplo, pelo uso da decomposição
das escritas numéricas, como: 97 - 15 =
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• Identificação e registro dos fatos
fundamentais de cada operação, já
memorizados, e dos que ainda precisam ser trabalhados.
• Identificação e registro escrito dos
sinais convencionais de operações
de adição e de subtração.
• Observação, registro e análise de
como a criança:
• desenvolve procedimentos de cálculo relativos à adição e subtração,
envolvendo cálculo mental, por escrito, por estimativa ou por uso de
calculadora e pela utilização de algoritmos convencionais que passam a
ser explorados;
• desenvolve procedimentos de cálculo relativos à adição e subtração,
envolvendo parcelas maiores que 9
pelo uso de decomposição de escritas numéricas;
• usa a técnica convencional para obter o resultado de adições e subtrações, sem recurso à unidade de ordem superior (sem “empréstimos”);
• usa a técnica convencional para obter o resultado de adições e subtrações, com recurso à unidade de ordem superior (com “empréstimos”);
• percebe (ou não) e se utiliza (ou não)
a propriedade comutativa da adição
(sem uso de nomenclatura);
• faz uso de estratégias pessoais para
calcular resultados de multiplicação
e de divisão;
• utiliza as propriedades das operações para desenvolver estratégias
de cálculo.

•

•

•

•

• Determinar o resultado da multiplicação e da divisão de
números de 0 a 9
por 6, 7, 8 e 9, em
situações-problema, identificar
regularidades que
permitam sua memorização e utilizar
a
decomposição
das escritas numéricas e a propriedade distributiva
da
multiplicação
em relação à adição, para a realização de cálculos que
envolvam
a

• Determinação do resultado
da multiplicação por 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 em situações- problema, identificando regularidades que permitam sua
memorização.
• Determinação do resultado
da divisão por 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9 em situações-problema, identificando regularidades que permitam sua memorização.
• Determinação do resultado
da multiplicação de um número da ordem das dezenas
ou centenas por um número
da ordem das unidades.
• Determinação do resultado
da multiplicação de um

•
•
•
•

Tábua de Pitágoras.
Tabuada convencional.
Cálculo mental.
Estimativa.

•

• Algoritmo convencional
da divisão.
• Cálculo mental.
• Tabuada convencional.

•

• Algoritmo convencional
da multiplicação.
• Cálculo mental.
• Tabuada convencional.

•

• Algoritmo convencional
da multiplicação.
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(90 + 7) – (10 + 5) = (90 – 10) + (7 – 5)
= 80 + 2 = 82.
Realização de atividades rotineiras, durante o ano, em que as crianças precisem
fazer uma estimativa do resultado de subtrações, e uso posterior da calculadora
para "validar" se a estimativa foi razoável.
Realização de atividades rotineiras, ao
longo do ano, em que as crianças possam
perceber e utilizar a propriedade comutativa da adição (sem uso de nomenclatura): se 23 + 13 = 36, então 13 + 23 =
36, por exemplo.
Situações que permitam usar os sinais
convencionais para representar adição e
subtração e indicar o resultado dessas
operações (+, - e =).
Situações que permitam o uso de estratégias pessoais para calcular resultados de
multiplicação e de divisão.
Realização de atividades rotineiras, ao
longo do ano, que permitam aos alunos
determinar o resultado de multiplicações
por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e a observação
de regularidades que permitam sua memorização.
Realização de atividades rotineiras, ao
longo do ano, que permitam aos alunos
determinar o resultado de divisões por 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e a observação de regularidades que permitam sua memorização.
Situações que permitam determinar o resultado de multiplicação de um número
da ordem das dezenas ou centenas por
outro número da ordem das unidades,
pelo uso da decomposição das escritas
numéricas e da propriedade distributiva
da multiplicação em relação à adição,

• Identificação e registro dos fatos
fundamentais da multiplicação, já
memorizados, e dos que ainda precisam ser trabalhados.
• Identificação e registro dos fatos
fundamentais da divisão, já memorizados, e dos que ainda precisam ser
trabalhados.
• Observação, registro e análise de
como a criança:
• percebe (ou não) regularidades que
permitam favorecer a memorização
dos fatos fundamentais da multiplicação;
• percebe (ou não) regularidades que
permitam favorecer a memorização
dos fatos fundamentais da divisão;

multiplicação e a
divisão.

número até a ordem das dezenas por outro número da
ordem das dezenas.
• Determinação do resultado
da divisão de um número por
um número da ordem das
unidades.

• Cálculo mental.
• Tabuada convencional.
• Algoritmo convencional
da divisão.
• Cálculo mental.
• Tabuada convencional.

•

•

•

• Compreender o significado do número
racional, reconhecendo, representando e utilizando-o
no contexto diário.

• Reconhecimento de que os
números naturais são insuficientes para resolver determinados problemas.
• Reconhecimento e utilização
de números racionais no contexto diário, identificando
suas representações (fracionária e decimal), sua leitura e
escrita.

• Conjunto dos números
racionais: conceito, leitura, escrita.
• Representação decimal
e fracionária do número
racional.
• O numerador e o denominador e suas funções
na representação fracionária.

•

•
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como: 122 X 3 = (100 + 20 + 2) X 3 =
(100 X 3) + (20 X 3) + (2 X 3) = 300 + 60
+ 6 = 366.
Situações que permitam determinar o resultado de multiplicação de um número
da ordem das dezenas por outro número
da ordem das dezenas, pelo uso da decomposição das escritas numéricas e da
propriedade distributiva da multiplicação
em relação à adição, como: 12 X 34 = (10
+ 2) X (30 + 4) = (10 X 30) + (2 X 30) +
(10 X 4) + (2 X 4) = 300 + 60 +40 + 8 =
408.
Situações que permitam determinar o resultado de uma divisão de um número da
ordem das dezenas por outro da ordem
das unidades, pelo uso da decomposição
das escritas numéricas e da propriedade
distributiva da divisão com relação à adição, como: 96: 3 = (90 + 6): 3 = (90: 3) +
(6: 3) = 30 + 2 = 32.
Realização de atividades rotineiras, ao
longo do ano, em que as crianças desenvolvam sequências de cálculo mental,
percebendo e utilizando a propriedade
comutativa da multiplicação (sem uso de
nomenclatura), como: se 8 x 9 = 72, então 9 x 8 = 72.
Realização de atividades que permitam à
criança reconhecer que os números naturais são insuficientes para a resolução de
determinados problemas.
Realização de atividades que permitam à
criança reconhecer e utilizar os números
racionais no contexto diário, identificando
suas representações (fracionária e decimal), sua leitura e escrita.

• faz uso de estratégias pessoais para
calcular resultados de multiplicação
e de divisão;
• calcula o resultado de multiplicação
de um número da ordem das dezenas ou centenas por outro número
da ordem de unidades, pelo uso da
decomposição das escritas numéricas e da propriedade distributiva da
multiplicação em relação à adição;
• calcula o resultado de multiplicação
de um número da ordem das dezenas por outro número da ordem das
dezenas, pelo uso da decomposição
das escritas numéricas e da propriedade distributiva da multiplicação
em relação à adição;
• calcula o resultado de divisão de um
número da ordem das dezenas ou
centenas por outro número da ordem de unidades, pelo uso da decomposição das escritas numéricas
e da propriedade distributiva da divisão em relação à adição;
• identifica e faz uso da propriedade
comutativa
da
multiplicação,
mesmo sem nomeá- -la.
• Observação, registro e análise de
como a criança:
• reconhece e utiliza os números racionais no contexto diário;
• identifica as representações fracionárias e decimais dos números racionais;
• lê e escreve os números racionais;

• Identificar a posição e a movimentação de uma pessoa
ou objeto num desenho apresentado
em malha quadriculada.

• Reconhecimento das frações
unitárias mais usuais (1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e
1/100) como unidades de
medida menores do que uma
unidade, utilizando a reta numérica como recurso.
• Reconhecimento de que as
regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número
racional e relacionar décimos
e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro.
• Análise de representações
como desenhos, mapas,
planta baixa e croquis em
malha quadriculada, usando
terminologia própria.
• Análise de desenhos apresentados em malha quadriculada e fornecimento de instruções para a localização e
descrição de deslocamentos
de um objeto ou pessoa no
espaço, usando terminologia
adequada, como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção,
transversais, paralelas e perpendiculares.
• Análise de representações
em malha quadriculada,
usando coordenadas.
• Uso de coordenadas para localização e indicação de

• Números racionais: frações unitárias mais
usuais (1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/10 e 1/100).
• Reta numérica.

• Realização de atividades que permitam à
criança reconhecer as frações unitárias
mais usuais, utilizando a reta numérica
como recurso.

• reconhece (e se reconhece) as frações unitárias mais usuais, utilizando a reta numérica.

• Situações em que as crianças possam
compartilhar opiniões sobre como usar
terminologia adequada, numa malha
quadriculada, para localizar objeto ou
pessoa ou para explicar um itinerário.
• Situações em que as crianças possam interpretar e representar a localização de
um objeto ou pessoa, numa malha quadriculada, que mostre trajetos ou desenhos.
• Situações em que as crianças possam
analisar representações como desenhos,
mapas, planta baixa e croquis, de objetos
ou pessoas, em malhas quadriculadas,
usando terminologia adequada.
• Situações em que as crianças possam
usar coordenadas, para localização ou indicação de movimentação de pontos ou
pessoas, em malhas quadriculadas.

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• identifica um objeto ou pessoa, desenhados em malha quadriculada,
usando terminologia adequada;
• interpreta e representa a localização
de um objeto ou pessoa, desenhados em malha quadriculada, usando
terminologia adequada;
• identifica um objeto ou pessoa, desenhados em malha quadriculada,
usando coordenadas;
• analisa representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis
em malha quadriculada, usando terminologia própria;
• usa coordenadas para identificar a
localização ou movimentação de
pontos ou pessoas, desenhados em
malha quadriculada.

• Os números racionais e
as regras do SND.
• Quadro valor de lugar.
• Números racionais: a
representação decimal
e a escrita dos valores
do sistema monetário
brasileiro.
• Localização e movimentação de pessoas
ou objetos no espaço
por meio de diferentes
representações.
• Lateralidade e lateralização.
• Pontos de referência.
• Direção e sentido.
• Retas paralelas, perpendiculares e transversais.

• Localização e movimentação de pessoas
ou objetos em malhas
quadriculadas.
• Lateralidade e lateralização.
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movimentação de pontos em
malha quadriculada.

• Reconhecer semelhanças e diferenças entre esferas,
cilindros e cones e
entre cubos, paralelepípedos, prismas de base triangular e pirâmides;
identificar as planificações (moldes)
de figuras tridimensionais como cubo,
paralelepípedo, pirâmide, reconhecendo elementos
que as compõem
(faces, arestas, vértices, lados, ângulos) e reconhecendo triângulos,
quadrados, retângulos, pentágonos
e círculos, nas faces planas de uma
figura tridimensional.

• Percepção de semelhanças e
diferenças entre esferas, cilindros e cones, em situações
que envolvam descrições
orais, exploração de figuras e
representações.
• Percepção de semelhanças e
diferenças entre cubos e paralelepípedos, em situações
que envolvam descrições
orais, exploração de figuras e
representações.
• Associação de prismas e pirâmides às suas planificações e análise, nomeação e
comparação de seus atributos, estabelecendo relações
entre as representações planas e espaciais.
• Identificação de planificação
(moldes) de figuras tridimensionais como cubo, paralelepípedo e pirâmide.
• Identificação de triângulos,
quadrados, retângulos, pentágonos e círculos, nas faces
planas de uma figura tridimensional, reconhecendo lados e ângulos dos polígonos
como retos ou não retos, com
o uso de dobraduras,

• Pontos de referência.
• Retas paralelas, perpendiculares e transversais.
• Par ordenado.
• Coordenadas cartesianas.
• Figuras geométricas espaciais (corpos redondos): reconhecimento,
representações, planificações e características.
• Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides):
reconhecimento,
representações, planificações e
características.

• Relação entre as características de um solido
e sua planificação.
• Reconhecimento de figuras planas pela
forma e suas características.
• Ângulos retos e não retos.
• Figuras planas: paralelismo e perpendicularismo.

• Situações em que as crianças possam
ampliar seu repertório referente às formas tridimensionais e à nomenclatura
delas, como a organização de uma exposição de objetos com fichas de identificação de cada um e a escrita de um pequeno texto descritivo de sua forma.
• Situações em que as crianças devam
montar e desmontar caixas com formatos
de cubos, paralelepípedos, prismas de
base pentagonal e hexagonal, pirâmides
com bases triangulares, quadrangulares,
pentagonais ou hexagonais, cilindros ou
cones, observando que, ao desmontá-las,
suas superfícies se "transformam" em formas planas circulares ou poligonais e estabelecendo relações entre as figuras tridimensionais e seus moldes.
• Situações em que as crianças reconheçam vértices, faces e arestas de cubos,
paralelepípedos, de outros prismas de
base pentagonal e hexagonal e de pirâmides.
• Situações em que as crianças explorem
figuras tridimensionais, reconhecendo o
polígono de sua base, a forma de suas faces laterais, os lados e ângulos dos polígonos que compõem essas faces, com o
uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.
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• Observação, registro e análise de
como a criança:
• reconhece figuras tridimensionais e
seus elementos;
• reconhece semelhanças e diferenças entre cubos e paralelepípedos,
prismas de base triangular e pirâmides;
• reconhece faces, vértices e arestas
de poliedros como pirâmides, cubos,
paralelepípedos e outros prismas;
• reconhece planificações de cubos,
paralelepípedos e pirâmides;
• reconhece a base de uma figura tridimensional;
• reconhece os polígonos das faces
planas de uma figura tridimensional
e identifica os lados e os ângulos
desses polígonos, com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares
de geometria.

•

• Reconhecer unidades usuais de medida de comprimento, como o metro, centímetro e
quilômetro;
de
massa,
como
grama, miligrama e
quilograma; de capacidade, como litro e mililitro; e resolver situações- problema que envolvam o significado dessas unidades de medida, utilizando a terminologia convencional
para as unidades
mais usuais dos
sistemas de medida,
estabelecendo relações entre diferentes unidades de medida.

•

•

•

•

•

esquadros ou softwares de
geometria.
Reconhecimento da simetria
de reflexão em figuras e em
pares de figuras geométricas
planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes,
com o uso de malhas quadriculadas e de softwares de geometria.
Identificação, medição e estimativa de unidades usuais
de medida de comprimento,
como metro, centímetro, quilômetro; de massa, como
grama, miligrama, quilograma; e de capacidade,
como litro e mililitro, em situações do cotidiano.
Resolução de situaçõesproblema que envolvam o
significado de unidades de
medida de comprimento,
como metro, centímetro e
quilômetro.
Resolução de situaçõesproblema que envolvam medidas de capacidade, como litro e mililitro.
Resolução de situaçõesproblema que envolvam medidas de massa, como o
grama, o miligrama e o quilograma.
Resolução de situaçõesproblema que envolvam relações entre diferentes unidades
de
medida
de

• Simetria de reflexão.
• Congruência de figuras
planas.

• Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de instrumentos
de medida e de unidades de medida convencionais mais usuais.
• Situações-problema envolvendo grandezas de
medidas.

• Relação entre as unidades de medidas de uma
grandeza.
• Situações-problema envolvendo relação entre

• Situações em que as crianças precisem
identificar, medir e estimar unidades de
medida usuais em problemas da vida prática em que essas unidades de medida
apareçam.
• Exploração de folhetos e rótulos em que
sejam utilizadas unidades usuais de medida, com a finalidade de identificá-las e
usar terminologia adequada.
• Situações em que as crianças utilizem
unidades de medida para exploração de
seus significados, simbologia e terminologia adequada.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam unidades de medida de comprimento, como metro, centímetro e quilômetro.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam unidades de medida de massa, como grama, miligrama e
quilograma.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam unidades de medida de capacidade, como litro e mililitro.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam relações entre diferentes unidades de medida de comprimento, como m e km, m e cm.
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• Observação, registro e análise de
como a criança:
• identifica, mede e estima unidades
de medida usuais em problemas da
vida prática em que essas unidades
de medida apareçam;
• usa a terminologia e a simbologia
adequadas para unidades de medida usuais em problemas da vida
prática em que essas unidades de
medida apareçam;
• resolve situações-problema que envolvam o significado de unidades de
medida de comprimento, como metro, centímetro e quilômetro;
• resolve situações-problema que envolvam o significado de unidades de
medida de capacidade, como litro e
mililitro;
• resolve situações-problema que envolvam o significado de unidades de
medida de massa, como g e kg, g e
mg;
• estabelece relações entre diferentes
unidades de medida de comprimento, como metro, centímetro e
quilômetro, em situações-problema;

•

•

•

comprimento, como m e km,
m e cm.
Resolução de situaçõesproblema que envolvam relações entre diferentes unidades de medida de massa,
como g e kg, g e mg.
Resolução de situaçõesproblema que envolvam relações entre diferentes unidades de medida de capacidade, como l e ml.
Utilização de terminologia e
simbologia
convencional
para as unidades de medida
tratadas nos conteúdos
acima.
Comparação, visualmente ou
por superposição, das áreas
das faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos.
Medição, comparação e estimativa de área de figuras planas desenhadas em malha
quadriculada, pela contagem
dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras
com formatos diferentes podem ter a mesma medida de
área.

• Reconhecer que as
faces dos sólidos
geométricos possuem uma superfície comparável visualmente ou por
superposição
de
suas áreas e ainda
medi-la, comparála e estimá-la por
meio de desenho
em malhas quadriculadas.

•

• Utilizar, em situações-problema, o sistema
monetário
brasileiro e medidas
usuais
de

• Reconhecimento de temperatura como grandeza e o
grau Celsius como unidade
de medida a ela associada e
utilizar esta unidade em comparações de temperaturas
em diferentes regiões do

•

unidades de medidas
de uma grandeza.

• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam relações entre diferentes unidades de medida de capacidade, como l e ml.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam relações entre diferentes unidades de medida de massa,
como g e kg, g e mg.

• estabelece relações entre diferentes
unidades de medida de capacidade,
como litro e mililitro, em situações- problema;
• estabelece relações entre diferentes
unidades de medida de massa,
como g e kg, g e mg, em situações- problema.

• Realização de atividades que permitam à
criança comparar áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos por
superposição ou visualmente.
• Realização de atividades que permitam à
criança medir, comparar e fazer estimativas de área de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas pela contagem de quadradinhos.
• Realização de atividades que permitam à
criança reconhecer que duas figuras com
formatos diferentes podem ter a mesma
medida de área.

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• compara área de faces de objetos,
de figuras planas ou de desenhos
por superposição ou visualmente;
• mede, compara e faz estimativa de
área de figuras planas desenhadas
em malhas quadriculadas;
• reconhece que duas figuras com formatos diferentes podem ter a
mesma medida de área.

• Exploração oral e escrita de situações- problema do cotidiano que envolvam medidas usuais de temperatura.
• Realização de atividades que permitam
reconhecer o grau Celsius como unidade
de medida e utilizá-lo em comparações

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• resolve situações-problema que envolvam a compreensão do significado da medida de temperatura;

• Uso de terminologias e
simbologias convencionais das grandezas de
medidas.
• Áreas de figuras planas
construídas em malhas
quadriculadas:
conceito, unidades de medida e instrumentos de
medida.
• Estimando e comparando medidas de
áreas.
• Composição e decomposição de figuras planas
• Cálculo de área de figuras planas em malha
quadriculada.
• Conceito de medidas
de temperatura.
• Unidade de medidas de
temperatura.
• Instrumento de medidas de temperatura.
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temperatura e de
tempo em realização de conversões
simples entre dias
e semanas, horas e
dias, semanas e
meses.

Brasil ou no exterior ou,
ainda, em discussões que
envolvam problemas relacionados ao aquecimento global.
• Registro de temperaturas
máxima e mínima diárias, em
locais do seu cotidiano, e elaboração de gráficos de colunas e barras com as variações diárias da temperatura,
utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas.
• Resolução de situaçõesproblema que envolvam medidas de tempo (dias, semanas, meses, anos, semestre,
bimestre) e realização de
conversões simples entre
dias e semanas, horas e dias,
semanas e meses.
• Leitura e registro de medidas
e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos, em
situações relacionadas ao
seu cotidiano, como informação dos horários de início e
término de realização de
uma tarefa e sua duração.

• Resolução e elaboração de
problemas que envolvam situações de compra e venda e
formas de pagamento, utilizando termos como troco e
desconto, enfatizando o

• Comparação de medidas de temperatura.
•
•

•
• Medidas de tempo.
• O calendário como instrumento de medida.
• Relações entre unidades de medida de
tempo como dias, semanas, meses, anos,
semestre, bimestre.
• Medidas de tempo.
• Leitura de horas em relógios digitais e analógicos.
• Marcação do início, término ou duração de
eventos.
• Relações entre unidades de medida de
tempo como horas, minutos e segundos.
• Problemas utilizando o
sistema monetário brasileiro.

•
•
•
•
•
•
•
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de temperaturas em diferentes regiões
do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global.
Realização de atividades de registro de
temperaturas máxima e mínima diárias,
em locais do cotidiano da criança.
Realização de atividades de elaboração
de gráficos de colunas com as variações
diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas.
Exploração oral e escrita de situações- problema que envolvam medidas usuais
de tempo (dias, semanas, meses, anos,
semestre, bimestre).
Exploração de relógios de ponteiros e digitais para leitura de horas.
Exploração de relógios de ponteiros e digitais para registro de horas observadas.
Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam a leitura e cálculo
de horas.
Situações-problema que envolvam conversões de dias em semanas ou semanas
em dias.
Situações-problema que envolvam conversões de horas em dias ou de dias em
horas.
Situações-problema que envolvam conversões de semanas em meses ou meses
em semanas.
Realização de atividades de resolução e
elaboração de problemas que envolvam
situações de compra e venda e formas de
pagamento, utilizando termos como
"troco" e "desconto", enfatizando o consumo ético, consciente e responsável.
Pode-se simular compra e venda de objetos, um mercado etc.

• reconhece o grau Celsius como unidade de medida e se sabe utilizá--lo
em comparações de temperaturas;
• elabora gráficos de colunas com as
variações diárias da temperatura,
utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas;
• resolve situações-problema que envolvam a compreensão do significado de medidas de tempo (dias, semanas, meses, anos, semestres, bimestres);
• faz a leitura de horas e registra as
horas observadas em relógios de
ponteiro ou digital;
• faz a conversão de dias em semanas
ou de semanas em dias;
• faz a conversão de dias em horas e
horas em dias;
• faz a conversão de semanas em meses ou de meses em semanas;
• resolve e elabora problemas envolvendo situações de compra e venda
e formas de pagamento;
• utiliza termos como "troco" e "desconto".

• Recolher dados e
informações, elaborar formas para
organizá-los e expressá-los,
interpretar dados apresentados
sob
forma de tabelas e
gráficos e valorizar
essa
linguagem
como forma de comunicação.

consumo ético, consciente e
responsável.
• Análise de dados apresentados em tabelas simples ou
de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos,
com base em informações
das diferentes áreas do conhecimento, e produção de
texto com a síntese de sua
análise.
• Realização de pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organização de dados coletados por
meio de tabelas e gráficos de
colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

• Leitura, interpretação e
representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de
colunas, gráficos de
barras e gráficos pictóricos.
• Variáveis categóricas e
variáveis numéricas.
• Coleta, classificação e
representação de dados de pesquisa realizada.

• Situações em que as crianças possam
criar registros pessoais, como desenhos e
códigos, para representar dados de pequenas pesquisas realizadas na escola,
como, por exemplo, a qualidade da merenda, o tipo de condução que os alunos
da escola usam para ir de sua casa até a
escola, o período que as crianças preferem estudar e o tipo de passeio que gostam de fazer, o livro que mais gostam de
ler etc.
• Situações em que as crianças possam organizar tabelas simples, para registrar observações realizadas como as propostas
no item anterior, e outras como as condições do tempo e da temperatura, o número de alunos que compareceram à
aula durante um dado período de tempo,
as datas importantes do ano, a altura e o
peso dos colegas da classe etc.
• Situações em que as crianças possam organizar gráficos de colunas ou de barras
para apresentar o resultado de observações realizadas em situações similares
ao que foi descrito nos dois itens anteriores, com e sem uso de tecnologias digitais.
• Situações em que as crianças possam interpretar informações e dados apresentados em tabelas simples, em gráficos de
colunas e de barras.
• Situações em que as crianças possam organizar informações e dados apresentados em um texto, em tabelas ou em gráficos de barras ou de colunas.
• Situações em que as crianças possam organizar um texto a partir de informações
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• Observação, registro e análise de
como a criança:
• constrói registros próprios, para representar dados de pequenas pesquisas realizadas na escola;
• organiza dados de pesquisa em tabelas simples;
• organiza dados de pesquisa em gráficos de colunas ou de barras, com e
sem uso de tecnologias digitais;
• interpreta dados de pesquisa apresentados em tabelas simples ou gráficos de colunas ou de barras;
• organiza dados apresentados em
um texto, em tabelas simples, gráficos de barras ou de colunas;
• organiza um texto, a partir de informações apresentadas em gráficos
de colunas ou barras ou tabelas simples.

• Identificar e calcular as chances de
ocorrência
em
eventos aleatórios
nas situações do
cotidiano.

• Identificação, entre eventos
aleatórios cotidianos, daqueles que têm maior chance de
ocorrência,
reconhecendo
características de resultados
mais prováveis, sem utilizar
frações.

• Análise de chances de
eventos aleatórios.

• Identificar regularidades em sequências de figuras e
números naturais,
para descrever padrões.

• Exploração e investigação de
padrões geométricos em sequências de figuras.
• Exploração, investigação e
identificação de regularidades em sequências numéricas de números pares, ímpares e compostas por múltiplos de um número natural.

• Padrões geométricos
em sequências de figuras.
• Sequência numérica recursiva formada por
múltiplos de um número natural.
• Sequência numérica recursiva formada por números pares ou ímpares.
• Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o
mesmo resto ao ser divididos por um mesmo
número natural diferente de zero.
• Operações inversas na
resolução de problemas.

• Compreender
o
símbolo de igualdade como sendo a
equivalência
de
duas escritas com
números naturais,

• Reconhecimento, por meio
de investigações, de que há
grupos de números naturais
para os quais as divisões por
um determinado número resultam em restos iguais,
identificando regularidades.
• Reconhecimento, por meio
de investigações, utilizando a
calculadora quando necessário, das relações inversas entre as operações de adição e
de subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-

apresentadas em gráficos de colunas ou
barras ou tabelas simples.
• Situações em que as crianças possam
identificar e acompanhar informações e
dados sobre o comportamento do tempo
durante um período, para fazerem algumas previsões sobre o tempo.
• Situações em que as crianças possam observar a frequência de ocorrência de
acontecimentos e, por um número razoável de experiências, identificando aqueles
que têm maior chance de ocorrência, sem
utilizar frações.

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• interpreta e acompanha dados apresentados em uma tabela ou em um
texto e de como os utiliza para fazer
previsões;
• observa a frequência de ocorrência
de um dado acontecimento, identificando características daqueles que
têm maior chance de ocorrência,
sem utilizar frações.

• Situações em que as crianças possam explorar e investigar padrões geométricos
em sequências de figuras.
• Situações em que as crianças possam
identificar regularidades em sequências
numéricas compostas por múltiplos de
um número natural.
• Situações em que as crianças possam reconhecer, por meio de investigações, que
há grupos de números naturais para os
quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades.

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• investiga e explora padrões geométricos;
• identifica regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural;
• reconhece por meio de investigações que há grupos de números naturais para os quais as divisões por
um determinado número resultam
em restos iguais.

• Situações que permitam à criança reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois
membros por um mesmo número.

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• reconhece que a relação de igualdade matemática não se altera ao
adicionar, subtrair, multiplicar ou
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envolvendo as operações básicas da
Matemática.

las na resolução de problemas.
• Reconhecimento e apresentação, por meio de exemplos,
de que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se
adiciona ou se subtrai um
mesmo número a cada um
desses termos.
• Determinação do número
desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que
envolve as operações fundamentais com números naturais.

• Propriedades da igualdade.

• Situações que permitam à criança determinar o número desconhecido que torna
verdadeira uma igualdade que envolve as
operações fundamentais com números
naturais.

1184

dividir os seus dois membros por um
mesmo número;
• determina o número desconhecido
que torna verdadeira uma igualdade
que envolve as operações fundamentais com números naturais.

10. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO
• Objetivos
CAPACIDADES /
COMPETÊNCIAS
AMPLAS DA DISCIPLINA

• Conteúdos
• O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU CRIAR
CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS APRENDAM E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO OBJETIVOS

• Propostas de atividades
• SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS

• Formas de avaliação
• SITUAÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA
AVALIAR

• Compreender e utilizar as regras do
Sistema de Numeração Decimal para
leitura e escrita,
comparação, ordenação e arredondamento de números
naturais de qualquer ordem de
grandeza, pelo seu
uso em situaçõesproblema e pelo reconhecimento de
relações e regularidades.

• Resolução de situaçõesproblema que envolvam contagens, medidas e códigos
numéricos, considerando as
diferentes funções do número natural no contexto social.
• Reconhecimento de ordens e
classes na escrita numérica
de números da ordem de
grandeza dos milhões.

• Situações em que seja possível utilizar
números naturais em suas diversas funções, como cardinal, ordinal, código ou
medida.
• Realização de atividades em que o professor faça ditado de números que podem ser registrados no caderno ou no visor de uma calculadora.
• Situações em que os alunos possam ler
um texto que tenha números ou completar um texto com números.
• Nesses textos devem aparecer números
em situações de quantidades, comparações e estimativas.
• Realização de atividades que explorem
quadros numéricos em que as crianças
percebam regularidades no SND e possam fazer a leitura de números por meio
de comparações e observações dessas
regularidades.
• Realização de atividades que explorem a
decomposição e composição de números
naturais em suas diversas ordens, inclusive em sua forma polinomial como 256
= 2 x 100 + 5 x 10 + 6.
• Realização de atividades que explorem
quadros de valor posicional para reconhecimento das ordens e classes para fazer
a leitura de números.
• Situações em que as crianças localizem
números na reta numérica, usando como

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• percebe as funções dos números e
de como as utiliza em situações- problema, verificando sua evolução;
• registra números ditados;
• faz composição e decomposição de
números naturais;
• faz a leitura de números e como ela
escreve números;
• usa a calculadora nas atividades
propostas;
• completa um texto com números: se
ela estabelece comparações, se usa
estimativas, se percebe que o texto
fica sem sentido pela falta de números, se os números que ela coloca no
texto possibilitam dar sentido a ele;
• coloca um número num intervalo
dado na reta numérica: se ela localiza apenas números menores que
10, se localiza números entre 10 e
100, se localiza números entre 100
e 1000, em intervalos definidos.

• Leitura e produção de escrita, comparação e ordenação de números naturais de
qualquer ordem de grandeza
pela compreensão e utilização das regras do Sistema de
Numeração Decimal (SND).
• Localização de um número
natural na reta numérica.

• Função social dos números em situações- problema.

• Sistema de numeração
decimal: leitura e escrita de números naturais.
• Quadro valor de lugar.
• Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita
e ordenação de números naturais.
• Características do SND.
• Reta numérica.
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• Compreender os diferentes significados de um número
racional
(partetodo, razão e quociente),
reconhecendo e utilizandoo em diversos contextos que permitam identificá-lo e
representá-lo nas
formas fracionária
e decimal, relacionando-o com a sua
leitura e escrita e
resolver situaçõesproblema
envolvendo comparação
e representação na
reta numérica.

• Reconhecimento de que os
números naturais são insuficientes para resolver determinados problemas e utilização de números racionais no
contexto diário, identificando
suas representações (fracionária e decimal), sua leitura e
escrita.
• Extensão das regras do Sistema de Numeração Decimal
e formulação de hipóteses
sobre a grandeza numérica,
para compreensão, leitura e
representação dos números
racionais na forma decimal.
• Leitura, escrita, comparação
e ordenação de números racionais na forma decimal
com compreensão das principais características do Sistema de Numeração Decimal, utilizando como recursos a composição e decomposição, quadro valor de lugar e a reta numérica.
• Localização, na reta numérica, de números racionais
representados na forma decimal.
• Identificação e produção de
frações equivalentes pela observação de representações

• Conjunto dos números
racionais: conceito e
uso social.
• Leitura e escrita dos números racionais de conhecimento social dos
alunos.
• Quadro valor de lugar:
as ordens menores que
a unidade.
• Números racionais expressos na forma decimal: leitura, escrita.
• Números racionais expressos na forma decimal e sua representação e localização na
reta numérica.
• As características do
SND no conjunto dos
números racionais representados na forma
decimal.

•

•

•
•
•
•

•
•

• Frações equivalentes e
a representação geométrica.
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referência a reta dividida de 1 em 1, para
números até 10; de 10 em 10, para números da ordem das dezenas; de 100 em
100, para números da ordem das centenas.
Exploração de situações em que a criança
reconheça que os números são insuficientes para resolver determinados problemas e utilize os números racionais no
contexto diário, identificando suas representações (fracionária e decimal), sua leitura e escrita.
Exploração de situações em que as crianças, usando apenas números naturais,
não conseguem exprimir a medida de
uma grandeza ou o resultado de uma divisão.
Situações que envolvam o reconhecimento de quantidades menores que a
unidade.
Situações-problema que envolvam a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.
Situações que envolvam a comparação e
a ordenação de números racionais representados na forma decimal.
Situações em que as crianças identifiquem e localizem números racionais representados na forma decimal na reta numérica.
Situações que explorem frações como representações de quantidades menores,
iguais ou maiores que o inteiro.
Situações-problema que envolvam o significado da fração como a relação partetodo, por exemplo, em que uma barra de

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• reconhece que há situações em que
o uso apenas de números naturais
não é suficiente para exprimir a medida de uma grandeza ou o resultado de uma divisão;
• registra quantidades menores do
que a unidade;
• faz uso de estratégias pessoais para
comparar e ordenar números racionais representados na forma decimal;
• identifica e localiza números racionais representados na forma decimal na reta numérica;
• compreende o significado de fração,
verificando que tipos de situações- problema são compreendidos mais
facilmente, em que tipos ela tem
mais dificuldades, para propor novas situações de aprendizagem adequadas às suas necessidades;
• procede para representar números
racionais em suas formas decimal e
fracionária;
• procede para calcular porcentagem
no contexto diário, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.

gráficas e de regularidades
nas escritas numéricas.
• Leitura, escrita, comparação
e ordenação de representações fracionárias de uso frequente.
• Reconhecimento de que os
números racionais admitem
diferentes (infinitas) representações na forma fracionária.
• Identificação, representação
e exploração dos diferentes
significados das frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão (quociente), à ideia de parte de
um todo e razão, utilizando a
reta numérica como recurso.
• Observação de que os números naturais podem ser expressos na forma fracionária.
• Comparação e ordenação de
um número racional positivo,
nas formas fracionária e decimal, relacionando-o a pontos na reta numérica.
• Reconhecimento do uso da
porcentagem no contexto diário, associando as representações 10%, 25%, 50%, 75%
e 100%, respectivamente, à
décima parte, quarta parte,
metade, a três quartos e a
um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo

• Frações equivalentes e
a regularidade nas escritas dessas frações.
• Comparação e ordenação de números racionais na forma fracionária.
• Equivalência de frações.
• Família de equivalência.
• Significados do número
racional.

• Compreender que todo
número natural é um
número racional.
• Relação de equivalência de um numero racional nas suas diferentes representações.

•

•

•
•

•

• Porcentagem: conceito
e representações.
• Cálculo de porcentagem.
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chocolate é dividida em 5 partes iguais e
uma criança come 3 dessas partes.
Situações-problema que envolvam o significado da fração como um quociente,
por exemplo, em que três barras de chocolate são divididas para 5 pessoas.
Situações-problema que envolvam o significado de fração como uma razão, por
exemplo, ao tratar informações do tipo:
“de cada 5 crianças de uma classe, três
preferem o chocolate da marca A”.
Situações que explorem relações entre as
representações decimais e fracionárias
de um mesmo número decimal.
Situações que explorem o reconhecimento do uso da porcentagem no contexto diário, associando as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente, à décima parte, quarta
parte, metade, a três quartos e a um inteiro.
Situações que permitam o cálculo de porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.

• Resolver
problemas, consolidando
alguns significados
das operações fundamentais e construindo novos, em
situações que envolvam
números
naturais e, em alguns casos, números racionais na
forma decimal.

•

•

•

•

mental e calculadora, em
contextos de educação financeira, entre outros.
Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema, compreendendo diferentes significados das operações envolvendo números naturais e racionais. (Para o conjunto dos
números racionais, aplicamse todas as ideias do campo
aditivo; para o campo multiplicativo, não se aplica, apenas a ideia de combinatória).
Reconhecimento de que diferentes situaçõesproblema podem ser resolvidas por uma única operação
e de que diferentes operações podem resolver um
mesmo problema.
Cálculo de adição e subtração de números racionais na
forma decimal, por meio de
estratégias pessoais e pelo
uso de técnicas operatórias
convencionais.
Resolução de situaçõesproblema que envolvam cálculo simples de porcentagens.

• Problemas: adição e
subtração de números
naturais e números racionais cuja representação decimal é finita.
• Problemas: multiplicação e divisão de números racionais cuja representação decimal é
finita por números naturais.
• Algoritmos convencionais das operações envolvendo números racionais na forma decimal.

• Situações-problema envolvendo porcentagem.

• Situações-problema que envolvam os diferentes significados relacionados à adição e à subtração, como composição (juntar quantidades), transformação (positiva
ou negativa) e comparação, realizadas
oralmente e por escrito, para que as crianças discutam formas de solução, encontrem a resposta e validem-na.
• Situações-problema que possam ser resolvidas por meio de adição ou subtração.
• Situações-problema que envolvam os diferentes significados relacionados à multiplicação (proporcionalidade, comparação, configuração retangular e combinatória), permitindo ao aluno expressar-se
oralmente e por escrito, discutindo formas de resolução para encontrar a resposta e validá-la.
• Situações-problema que envolvam o significado de divisão equitativa (em partes
iguais), permitindo ao aluno expressar-se
oralmente e por escrito, discutindo formas de resolução para encontrar a resposta e validá-la.
• Situações-problema que envolvam os significados de medida da divisão (quantos
cabem), permitindo ao aluno expressarse oralmente e por escrito, discutindo formas de resolução para encontrar a resposta e validá-la.
• Situações-problema que possam ser resolvidas por meio de multiplicação ou divisão.
• Situações-problema em que as crianças
compreendam o significado, por exemplo,
da expressão “dez por cento” e que
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• Observação, registro e análise de
como a criança:
• compreende os enunciados: se há
palavras desconhecidas, se efetivamente os compreendeu e se sabe o
que deve buscar (caso a criança
desconheça algum termo, é preciso
explicitá-lo antes de solicitar que resolva o problema);
• resolve uma situação-problema proposta, verificando quais tipos são
compreendidos mais facilmente, em
quais tipos ela tem mais dificuldades, para propor novas situações de
aprendizagem ajustadas às suas necessidades;
• procede enquanto realiza situações-problema, se utiliza estratégias próprias ou se usa algoritmos, se a criança sente necessidade de validar a
resposta após obtê-la.

• Ampliar os procedimentos de cálculo
– mental, escrito,
exato, aproximado
– pelo conhecimento de regularidades dos fatos
fundamentais, de
propriedades das
operações e pela
antecipação e verificação de resultados.

• Resolução e elaboração de
problemas de adição e subtração com números naturais
e com números racionais
cuja representação decimal
seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo mental e algoritmos, com compreensão dos processos nelas
envolvidos.
• Resolução e elaboração de
problemas de multiplicação e
divisão com números naturais e com números racionais
cuja representação decimal
seja finita (com multiplicador
natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando
estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
• Ampliação do repertório básico das operações com números naturais e racionais
para o desenvolvimento do
cálculo mental e escrito.
• Desenvolvimento de estratégias de verificação e controle
de resultados pelo uso do
cálculo mental e da calculadora.
• Decisão sobre a adequação
do uso do cálculo mental –
exato ou aproximado – ou da
técnica
operatória,
em

• Situações-problema envolvendo as quatro operações com o uso de
números racionais na
forma decimal.
• Cálculo mental.
• Estimativa.
• Algoritmos convencionais das operações envolvendo números racionais na forma decimal.

•

•
•

•

•

• Operações inversas.
• Cálculo mental.

•

• Estratégias de resolução de problemas.

•
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possam calcular 20% de 350, achando
10% de 350 (35) e determinando o dobro
(2 x 35 = 70).
Realização de atividades rotineiras, ao
longo do ano, envolvendo sequências de
cálculo mental, em que as crianças possam construir estratégias de cálculo rápido relativas aos fatos básicos da adição
e da subtração, compreendendo e memorizando-os.
Situações que permitam o uso de uma
técnica convencional para calcular o resultado de adições e subtrações.
Realização de atividades rotineiras, ao
longo do ano, em que as crianças precisem fazer uma estimativa do resultado de
adições e subtrações e uso posterior da
calculadora para "validar" se a estimativa
foi razoável.
Situações que permitam usar os sinais
convencionais para representar adição e
subtração e indicar o resultado dessas
operações (+, - e =).
Realização de atividades que permitam
resolver e elaborar problemas de adição
e subtração com números naturais e com
números racionais cuja representação
decimal seja finita, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos, com compreensão dos processos nelas envolvidos.
Situações que permitam o uso de estratégias pessoais para calcular resultados de
multiplicação e de divisão.
Situações que permitam usar os sinais
convencionais para representar multiplicação e divisão e indicar o resultado dessas operações (x, ÷ e =).

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• desenvolve procedimentos de cálculo relativos à adição e subtração,
envolvendo cálculo mental, por escrito, por estimativa ou por uso de
calculadora e pela utilização de algoritmos convencionais;
• identifica e utiliza os sinais convencionais na escrita de operações de
adição e de subtração;
• identifica e utiliza os sinais convencionais na escrita de operações de
multiplicação e de divisão;
• faz uso de estratégias pessoais para
calcular resultados de multiplicação
e de divisão;
• resolve e elabora problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais;
• resolve e elabora problemas de multiplicação e divisão com números
naturais e com números racionais.

função do problema, dos números e das operações envolvidas.

• Descrever,
interpretar e representar, por meio de desenhos, a localização ou a movimentação de uma pessoa ou um objeto
no plano e identificar características
das figuras geométricas, percebendo
semelhanças e diferenças
entre
elas, por meio de
composição e decomposição, simetrias, ampliações e
reduções.

• Utilização e compreensão
das diferentes representações para a localização de
objetos ou pessoas no plano,
como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
• Interpretação, descrição e representação da movimentação de objetos ou pessoas no
plano cartesiano (1º quadrante) e construção de itinerários, utilizando coordenadas cartesianas, indicando
mudanças de direção e de
sentido e giros.
• Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre
corpos redondos, como a

• Localização e movimentação de pessoas
ou objetos no espaço
por meio de diferentes
representações.
• Direção, sentido e giro.
• Par ordenado e coordenadas
• Plano cartesiano: coordenadas cartesianas
(1º quadrante) e representação de deslocamentos no plano cartesiano.

• Corpos redondos: reconhecimento, representações
(forma),

• Situações que permitam às crianças fazer
estimativas de resultados do quociente
em uma divisão, como, por exemplo, ao
dividir 1640 por 15, quantas vezes o 15
cabe em 1640? – Mais que 10? Mais que
100? Mais que 200? –, pela exploração
de multiplicações por 10, por 100, pelo
estabelecimento de relações de dobro, de
metade, entre outros.
• Situações que permitam resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão
com números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
• Situações em que as crianças possam
compartilhar opiniões sobre como usar
terminologia adequada em uma malha
quadriculada para localizar objeto ou pessoa, ou para explicar um itinerário.
• Situações em que as crianças possam interpretar e representar a localização de
um objeto ou pessoa em uma malha quadriculada que mostre trajetos ou desenhos.
• Situações em que as crianças possam
analisar representações de objetos ou
pessoas em malhas quadriculadas
usando coordenadas.
• Situações em que as crianças possam
usar coordenadas cartesianas, para localização ou indicação de movimentação de
pontos ou pessoas em malhas quadriculadas.
• Situações em que as crianças montem e
desmontem caixas com formatos de
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• Observação, registro e análise de
como a criança:
• identifica um objeto ou pessoa desenhados em uma malha quadriculada, usando terminologia adequada;
• identifica um objeto ou pessoa desenhados em malha quadriculada,
usando coordenadas;
• usa coordenadas para identificar a
localização ou movimentação de
pontos ou pessoas desenhados em
malha quadriculada;
• reconhece figuras tridimensionais e
seus elementos;
• reconhece semelhanças e diferenças entre poliedros;
• reconhece faces, vértices e arestas
de poliedros como cubos, paralelepípedos e outros prismas e pirâmides;

•

•

•
•

•

•

•

esfera, o cone e o cilindro,
em situações que envolvam
descrições orais, exploração
de figuras e representações.
Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre
poliedros (como os prismas,
as pirâmides e outros) e identificação de elementos como
faces, vértices e arestas.
Composição e decomposição
de figuras tridimensionais,
identificando diferentes possibilidades, associando as
suas planificações e analisando, nomeando e comparando seus elementos.
Exploração das planificações
de algumas figuras tridimensionais.
Identificação de figuras poligonais e circulares nas superfícies planas das figuras
tridimensionais.
Reconhecimento, nomeação
e comparação de polígonos,
considerando lados, vértices,
ângulos e eixos de simetria,
desenhando-os com o auxílio
de material de desenho ou
tecnologias digitais.
Identificação de quadriláteros, observando a posição relativa entre seus lados (paralelos, concorrentes, perpendiculares).
Identificação de semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios como

características e identificação e nomeação
dos seus elementos.
• Poliedros: reconhecimento, representações
(forma), características
e identificação e nomeação dos seus elementos.
• Composição e decomposição de formas tridimensionais.
• Relação entre as características de um sólido
e sua planificação.

•

•
•

• Figuras poligonais e
não poligonais.
• Os polígonos e suas denominações.
• Figuras
geométricas
planas: características,
representações, ângulos e identificação e nomeação dos seus elementos.
• Eixo de simetria.
• Paralelismo e perpendicularismo.
• Quadriláteros e suas
características.
• Composição e decomposição de figuras planas.

•

•

•

•
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cubos, paralelepípedos, prismas, pirâmides, cilindros ou cones, observando que,
ao desmontá-las, suas superfícies se
"transformam" em formas planas circulares ou poligonais, e estabeleçam relações
entre as figuras tridimensionais e seus
moldes.
Situações em que as crianças explorem
figuras tridimensionais reconhecendo,
nomeando e comparando os polígonos
que as compõem, a forma de suas faces
laterais, os lados e ângulos dos polígonos
que compõem essas faces, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.
Situações em que as crianças reconheçam vértices, faces e arestas de poliedros.
Situações em que as crianças façam a
contagem de vértices, faces e arestas de
poliedros.
Situações em que as crianças possam observar, por exemplo, que em toda pirâmide o número de vértices é igual ao número de arestas.
Situações em que as crianças identifiquem semelhanças ou diferenças em figuras poligonais quanto ao número de lados e tipos de ângulos (agudos, obtusos
ou retos).
Situações em que as crianças identifiquem quadriláteros como polígonos de 4
lados, observando as posições relativas
entre seus lados (paralelos, concorrentes, perpendiculares).
Identificação de modificação ou não de
elementos (como as medidas de lados,
do perímetro e da área) quando da ampliação e redução de figuras planas pelo
uso de malhas quadriculadas.

• reconhece planificações de cubos,
paralelepípedos e pirâmides;
• compõe e decompõe figuras tridimensionais para obter sua planificação;
• utiliza material de desenho ou tecnologias digitais;
• identifica simetria ou não em figuras
tridimensionais;
• reconhece, nomeia e compara os
polígonos das faces planas de uma
figura tridimensional e identifica os
lados e os ângulos desses polígonos;
• compõe e decompõe figuras planas,
especialmente, os polígonos;
• amplia e reduz figuras planas com o
auxílio de malhas quadriculadas;
• reconhece elementos geométricos
em formas da natureza e em obras
de arte.

número de lados, número de
ângulos, eixos de simetria
etc.
• Composição e decomposição
de figuras planas e identificação de que qualquer polígono
pode ser composto a partir
de figuras triangulares.
• Reconhecimento, em figuras
poligonais, da congruência
dos ângulos e da proporcionalidade entre os lados correspondentes, em situações
de ampliação e de redução,
com o auxílio de malhas quadriculadas e tecnologias digitais, para verificar se as medidas do perímetro e da área
se modificam ou se conservam.

• Construir o significado das medidas,
a partir de situações-problema que
expressem seu uso
no contexto social e
em outras áreas do
conhecimento
e
que possibilitem a
comparação
de
grandezas
de
mesma natureza.

• Identificação,
reconhecimento e utilização de unidades usuais de medida de
comprimento, como metro,
centímetro, quilômetro; de
massa, como grama, miligrama, quilograma; de capacidade, como litro e mililitro;
e de área, como metro quadrado.
• Estabelecimento das relações entre unidades usuais
de medida de uma mesma
grandeza.

• Ampliação e redução
de figuras poligonais
em malhas quadriculadas.
• Reconhecimento
da
congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes em ampliação e redução de figuras planas.
• Regularidades entre o
tamanho dos lados, o
tamanho da área e o tamanho do perímetro
em ampliações e reduções de figuras planas.
• Medidas de comprimento, área, massa e
capacidade: utilização
de unidades convencionais e relações entre as
unidades de medida
mais usuais.

• Realização de atividades que permitam
reconhecer a congruência dos ângulos e
a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em
malhas quadriculadas, usando tecnologias digitais, identificando elementos
(como as medidas do perímetro e da
área) que se modificam ou se conservam.

• Situações em que as crianças precisem
identificar unidades de medida usuais em
problemas da vida prática em que essas
unidades de medida aparecem.
• Exploração de rótulos de embalagens de
alimentos e líquidos em que apareçam
unidades usuais de medida, com a finalidade de identificá-las e usar terminologia
adequada.
• Situações em que as crianças utilizem
unidades de medida para exploração de
seus significados, simbologia e terminologia adequadas.
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• Observação, registro e análise de
como a criança:
• identifica unidades de medida usuais em problemas da vida prática em
que essas unidades de medida aparecem;
• usa a terminologia e a simbologia
adequadas para unidades de medida usuais em problemas da vida
prática em que essas unidades de
medida aparecem;
• resolve e elabora situaçõesproblema
que
envolvam
o

• Reconhecimento e utilização
de unidades usuais de temperatura e tempo.
• Resolução e elaboração de
situações-problema que envolvam medidas de comprimento e suas unidades de
medida, como metro, centímetro e quilômetro.
• Resolução e elaboração de
situações-problema que envolvam medidas de capacidade e suas unidades de medida, como litro e mililitro.
• Resolução e elaboração de
situações-problema que envolvam medidas de massa e
suas unidades de medida,
como o grama, o miligrama e
o quilograma.
• Resolução e elaboração de
situações-problema que envolvam relações entre diferentes unidades de medida
de comprimento, como metro
e quilômetro, metro e centímetro.
• Resolução e elaboração de
situações-problema que envolvam relações entre diferentes unidades de medida
de massa, como grama e quilograma, grama e miligrama.
• Resolução de situaçõesproblema que envolvam relações entre diferentes unidades de medida de capacidade, como litro e mililitro.

• Medidas de tempo e
temperatura: utilização
de unidades convencionais.
• Situações-problema envolvendo as unidades
de medida de comprimento.
• Situações-problema envolvendo as unidades
de medida de capacidade.
• Situações-problema envolvendo as unidades
de medida de massa.

• Situações-problema envolvendo relação entre
as unidades de medida
de comprimento.

• Situações-problema envolvendo relação entre
as unidades de medida
de massa.
• Situações-problema envolvendo relação entre
as unidades de medida
de capacidade.

• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam unidades de medida de comprimento, como metro, centímetro e quilômetro.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam unidades de medida de massa, como grama, miligrama e
quilograma.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam unidades de medida de capacidade, como litro e mililitro.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam relações entre diferentes unidades de medida de comprimento, como metro e quilômetro, metro e
centímetro.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam relações entre diferentes unidades de medida de capacidade, como litro e mililitro.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam relações entre diferentes unidades de medida de massa,
como grama e quilograma, grama e miligrama.
• Exploração de situações-problema do cotidiano que envolvam moedas e cédulas
do sistema monetário brasileiro.
• Exploração de atividades nas quais o
aluno recrie situações no âmbito escolar,
possibilitando a adequação do raciocínio
empírico ao concreto.
• Exploração de situações-problema que
envolvam trocas entre moedas e cédulas
do sistema monetário brasileiro.
• Exploração de situações-problema que
envolvam medidas de tempo.
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•

•

•

•

•
•
•

significado de unidades de medida,
de comprimento, como metro, centímetro e quilômetro;
resolve e elabora situaçõesproblema que envolvam o significado de unidades de medida de capacidade, como litro e mililitro; de
como a criança resolve situaçõesproblema que envolvam o significado de unidades de medida de
massa, como grama e quilograma,
grama e miligrama;
estabelece relações entre diferentes
unidades de medida de comprimento, como metro, centímetro e
quilômetro, em situações-problema;
estabelece relações entre diferentes
unidades de medida de capacidade,
como litro e mililitro, em situações- problema;
estabelece relações entre diferentes
unidades de medida de massa,
como grama e quilograma, grama e
miligrama, em situações-problema;
estabelece relações entre as cédulas e moedas do sistema monetário
brasileiro;
determina o perímetro e a área de
um polígono desenhado em uma
malha quadriculada;
reconhece o volume como grandeza
associada a sólidos geométricos e
mede volumes por meio de empilhamento de cubos, preferencialmente
na forma de objetos concretos.

• Resolução e elaboração de
situações-problema que envolvam a grandeza temperatura, compreendendo seu
significado.
• Resolução e elaboração de
situações-problema que envolvam medidas de tempo
(dias, semanas, meses,
anos, semestres, bimestres).
• Resolução e elaboração de
situações-problema que envolvam leitura de horas.
• Realização de conversões
simples entre dias e semanas, horas e dias, semanas e
meses.
• Relações entre horário de início e de término de um
evento.
• Cálculo de perímetro e de
área de figuras desenhadas
em malhas quadriculadas.
• Conclusão, por meio de investigações, de que figuras
de perímetros iguais podem
ter áreas diferentes e de que,
também, figuras que têm a
mesma área podem ter perímetros diferentes.
• Utilização do sistema monetário brasileiro em situaçõesproblema.
• Reconhecimento do volume
como grandeza associada a
sólidos geométricos, realizando medição de volumes
por meio de empilhamento
de cubos, preferencialmente

• Situações-problema envolvendo unidade de
medida de temperatura.
• Situações-problema envolvendo as unidades
de medida de tempo.
• Situações-problema envolvendo leitura de horas.
• Situações-problema envolvendo relação entre
as unidades de medida
de tempo.
• Início, término e duração de um evento.
• Perímetro e área.
• Cálculo de perímetro e
área em malha quadriculada.
• Áreas e perímetros de
figuras poligonais: algumas relações.

• Exploração de situações-problema que
envolvam leitura de horas e conversão de
medidas de tempo.
• Exploração de situações-problema que
envolvam relações entre horário de início
e de término de um evento.
• Exploração de situações-problema que
envolvam o cálculo de perímetro e de
área de polígonos desenhados em malhas quadriculadas.
• Realização de atividades que permitam
investigar que figuras que tenham perímetros iguais podem ter áreas diferentes
e que, também, figuras que têm a mesma
área podem ter perímetros diferentes.
• Realização de atividades que permitam
reconhecer o volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de empilhamento de cubos, preferencialmente na forma de objetos concretos.
• Realização de atividades que permitam tilizar terminologia e simbologia convencionais para as unidades de medida tratadas anteriormente.

• Situações-problema envolvendo o sistema monetário brasileiro.
• Noção de volume.
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•

• Resolver
problemas com dados recolhidos de informações e apresentados de forma organizada, por meio
da elaboração de
tabelas, e interpretar dados apresentados sob forma de
tabelas e gráficos e
valorizar essa linguagem
como
forma de comunicação.

•

•

•

•

•

na forma de objetos concretos.
Utilização de terminologia e
simbologia
convencionais
para as unidades de medida
tratadas anteriormente.
Leitura e Interpretação de dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas, barras ou linhas), referentes a outras
áreas do conhecimento ou a
outros contextos, como saúde e trânsito.
Produção de textos com o objetivo de sintetizar conclusões a partir de tabelas e gráficos.
Construção de gráficos e tabelas com base em informações contidas em textos jornalísticos, científicos ou outros.
Realização de pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organização e descrição de dados coletados por meio de tabelas,
gráficos de colunas, barras,
pictóricos e de linhas, com e
sem uso de tecnologias digitais, e apresentação de texto
escrito sobre a finalidade da
pesquisa e a síntese dos resultados.
Obtenção e interpretação de
média aritmética.

• As medidas e suas terminologias.
• Leitura, coleta, classificação, interpretação e
representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de
colunas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas.

• Conceito de média aritmética.
• Interpretação e cálculo
de média aritmética.

• Situações em que as crianças possam
criar registros pessoais como desenhos,
códigos para representar dados de pequenas pesquisas realizadas na escola,
como, por exemplo, a qualidade da merenda, o tipo de condução que os alunos
da escola usam para ir de sua casa até a
escola, o período em que as crianças preferem estudar, o tipo de passeio que gostam de fazer, o gênero de leitura de que
mais gostam etc.
• Situações em que as crianças possam ler
e interpretar informações e dados apresentados em tabelas simples, em gráficos de colunas, pictóricos, de linhas e de
barras.
• Situações em que as crianças possam organizar um texto, a partir de informações
apresentadas em gráficos de colunas ou
barras ou tabelas simples.
• Situações em que as crianças possam
construir gráficos de colunas, de linhas,
ou de barras para apresentar o resultado
de observações realizadas em situações
similares ao que foi descrito nos dois
itens anteriores.
• Situações em que as crianças possam organizar tabelas simples para registrar observações realizadas como as propostas
no item anterior e outras como as condições do tempo e da temperatura.
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• Observação, registro e análise de
como a criança:
• constrói registros próprios para representar e comunicar dados de pequenas pesquisas realizadas na escola;
• interpreta dados de pesquisa apresentados em tabelas simples ou gráficos de colunas, pictóricos, de linhas, ou de barras;
• organiza um texto, a partir de informações apresentadas em gráficos
de colunas, pictóricos, de linhas, ou
barras ou tabelas simples;
• organiza dados apresentados em
um texto em tabelas simples, gráficos de barras ou de colunas;
• organiza dados de pesquisa em tabelas simples, em gráficos de colunas ou de barras;
• obtém e interpreta a média aritmética de uma série de dados.

• Identificar características de acontecimentos previsíveis ou aleatórios a
partir de situações-problema,
utilizando recursos estatísticos e probabilísticos.

• Demonstrar interesse para investigar, explorar e interpretar, em diferentes contextos do
cotidiano e de outras áreas do conhecimento,
os
conceitos e procedimentos matemáticos abordados.
• Resolver e elaborar
problemas, compreendendo o símbolo de igualdade
como sendo a equivalência de duas

• Exploração da ideia de probabilidade em situações- -problema simples, identificando
sucessos possíveis, sucessos seguros e as situações
de “sorte”.
• Apresentação de todos os
possíveis resultados de um
experimento aleatório, estimando se esses resultados
são igualmente prováveis ou
não.
• Determinação da probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma
chance de ocorrer (equiprováveis).
• Exploração dos enunciados,
da proposta de resolução e
execução dos planos para a
solução e a verificação de comunicação da resposta.

• Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis.
• Espaço amostral: análise de chances de
eventos aleatórios.

• Conclusão, por meio de investigações, de que a relação
de igualdade existente entre
dois membros permanece ao
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses

• Propriedades da igualdade e noção de equivalência.

• Análise, compreensão
e elaboração de situações-problema diversas.
• Uso adequado da linguagem matemática.

• Situações em que as crianças possam organizar dados em tabelas e obter e interpretar a média aritmética.
• Situações em que as crianças possam interpretar e acompanhar informações e
dados sobre o comportamento do tempo
durante um período, para fazerem algumas previsões sobre o tempo.
• Situações em que as crianças possam observar a frequência de ocorrência de um
dado acontecimento e, por um número razoável de experiências, identificando características de acontecimentos previsíveis ou aleatórios.
• Situações em que as crianças possam observar a frequência de ocorrência de um
dado acontecimento e, por um número razoável de experiências, desenvolvendo algumas noções de probabilidade, quando
todos os resultados possíveis têm a
mesma chance de ocorrer (equiprováveis).
• Situações em que a resolução de problemas está envolvida.

• Situações em que a criança, por meio de
investigações, possa concluir a noção de
equivalência, realizando operações em
ambos os lados da igualdade.
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• Observação, registro e análise de
como a criança:
• interpreta e acompanha dados apresentados em uma tabela ou em um
texto e de como os utiliza para fazer
previsões;
• observa a frequência de ocorrência
de um dado acontecimento, identificando características do acontecimento como previsível ou aleatório.

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• compreende o enunciado do problema;
• faz um plano para resolvê-lo;
• utiliza alguma estratégia;
• verifica se a resposta é correta;
• comunica a resposta.

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• faz investigação;
• conclui a noção de equivalência;

escritas com números naturais, envolvendo as operações básicas da
Matemática.

• Resolver situações-problema que envolvam as ideias de
razão e proporcionalidade.

membros por um mesmo número, para construção da noção de equivalência.
• Resolução e elaboração de
problemas cuja conversão
em sentença matemática
seja uma igualdade com uma
operação em que um dos termos é desconhecido.
• Resolução de problemas que
envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas
grandezas, para associar a
quantidade de um produto
ao valor a pagar, alterando as
quantidades de ingredientes
de receitas, ampliando ou reduzindo escala em mapas,
entre outros.
• Resolução de problemas envolvendo a partilha de uma
quantidade em duas partes
desiguais, tais como dividir
uma quantidade em duas
partes, de modo que uma
seja o dobro da outra, com
compreensão da ideia de razão entre as partes e delas
com o todo.

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

• Situações em que a criança resolva e elabore problemas em que um dos termos é
desconhecido.

• resolve e elabora problemas em que
um dos termos é desconhecido.

• Situações em que a criança resolva problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas,
para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterando as quantidades de ingredientes de receitas, ampliando ou reduzindo escala em mapas,
entre outros.
• Situações em que a criança resolva problemas envolvendo a partilha de uma
quantidade em duas partes desiguais,
tais como dividir uma quantidade em
duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia
de razão entre as partes e delas com o
todo.

• Observação, registro e análise de
como a criança:
• resolve problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta
entre duas grandezas;
• associa a quantidade de um produto
ao valor a pagar, altera as quantidades de ingredientes de receitas, amplia ou reduz escala em mapas, entre outros;
• resolve problemas envolvendo a
partilha de uma quantidade em
duas partes desiguais.
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11. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO
• Objetivos
CAPACIDADES /
COMPETÊNCIAS
AMPLAS DA DISCIPLINA
• Reconhecer o sistema de numeração decimal e destacar semelhanças
e diferenças com
outros sistemas,
além de resolver situações-problema
que permitam utilizar as regras do sistema de numeração decimal, ler,
escrever, comparar, ordenar e usar
arredondamento
de números naturais, inclusive os
escritos abreviadamente com vírgulas, reconhecendo
relações e regularidades.

• Conteúdos
O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU
CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS APRENDAM E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO
OBJETIVOS
• Reconhecimento do sistema • Registros numéride numeração decimal, como
cos de civilizações
o que prevaleceu no mundo
antigas.
ocidental, destacando seme- • Algarismos indo- lhanças e diferenças entre ouarábicos.
tros sistemas, de modo a sis- • Características,
tematizar suas principais caleitura e escrita do
racterísticas (base, valor posisistema de numecional e função do zero), utiliração
decimal
zando, inclusive, a composi(SDN).
ção e decomposição de números naturais.

• Resolução de situaçõesproblema envolvendo números naturais em suas diferentes funções (contagem, ordem, medida, código) e nos diversos contextos sociais.

• Números naturais.

• Propostas de atividades
SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS.

• Formas de avaliação
SITUAÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA
AVALIAR

• Atividades que permitam ao aluno compreender o surgimento dos números a partir da
leitura de um texto (quadrinhos, por exemplo) ou visualização de um vídeo.
• Atividades que possibilitem ao aluno analisar tabelas com os símbolos numéricos das
diferentes civilizações antigas (egípcios, babilônios, astecas, maias, chineses, romanos
e hindus), utilizando esses símbolos para representar valores numéricos encontrados
em situações do cotidiano (anos, datas de
aniversários, números de residências etc.).
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer a evolução da escrita dos algarismos
indo-arábicos.
• Atividades que possibilitem ao aluno perceber as semelhanças e diferenças entre o sistema de numeração decimal e outros sistemas, sistematizando suas principais características (base, valor posicional e função do
zero).
• Atividades que permitam ao aluno resolver
situações-problema envolvendo números
naturais em suas diferentes funções: contagem (Exemplo: contagem de objetos do cotidiano); ordem (Exemplo: explorar tabelas
de campeonato esportivo); medida (Exemplo: explorar tamanhos de objetos, distância
entre cidades); código (Exemplo: explorar
documentos pessoais – RG e CPF, códigos
presentes em contas de água ou luz,

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende o surgimento dos números a partir da leitura de um texto (quadrinhos, por exemplo) ou visualização
de um vídeo;
• utiliza símbolos numéricos das diferentes civilizações antigas para representar valores numéricos encontrados
em situações do cotidiano;
• reconhece a evolução da escrita dos
algarismos indo-arábicos;
• percebe semelhanças e diferenças entre o sistema de numeração decimal e
outros sistemas, sistematizando suas
principais características (base, valor
posicional e função do zero).
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema envolvendo números naturais
em suas diferentes funções.

• Resolver e elaborar
situações-problema que envolvam diferentes significados das operações fundamentais e não fundamentais em situações que envolvam
números naturais.

códigos de barras presentes em embalagens ou em outras áreas do conhecimento).
• Atividades em que os alunos possam completar um texto em que apareçam números
naturais em situações de comparação, utilizando regras e símbolos que caracterizem o
sistema de numeração decimal. É importante que os alunos sejam capazes de representar a comparação de números naturais usando diferentes representações, entre elas os sinais convencionais de igual (=),
diferente (≠), maior que (>), menor que (<),
maior ou igual a (≥) e menor ou igual a (≤).
• Atividades em que os alunos possam completar um texto em que apareçam números
naturais em situações de ordenação, utilizando regras e símbolos que caracterizem o
sistema de numeração decimal.

• Comparação de números naturais pela compreensão e utilização das regras do sistema
de numeração decimal.

• Números naturais.

• Ordenação de números naturais pela compreensão e utilização das regras do sistema
de numeração decimal.

• Números naturais.

• Comparação, ordenação, leitura e escrita de números naturais, fazendo uso da reta numérica.

• Números naturais.

• Atividades que permitam ao aluno comparar, ordenar, ler e escrever números naturais, fazendo uso da reta numérica.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compara, ordena, lê e
escreve números naturais, fazendo
uso da reta numérica.

• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema envolvendo as
diferentes ideias da adição
com números naturais.

• Adição com números naturais.

• Atividades que permitam ao aluno analisar,
interpretar, formular e resolver situações-problema, envolvendo as diferentes ideias
da adição com números naturais (juntar,
agrupar, completar quantidades), compreendendo que uma situação-problema pode
ser resolvida por mais de um processo. É importante que os alunos discutam formas de
resolução e validem as respostas encontradas por meio do processo de verificação (refazer o mesmo algoritmo, usar cálculo mental ou outro processo) que acharem rápido e
confiável.
• Atividades que permitam ao aluno realizar
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• analisa, interpreta, elabora e resolve
situações-problema envolvendo as diferentes ideias da adição com números naturais, compreendendo que
uma situação-problema pode ser resolvida por mais de um processo;
• realiza cálculos (mentais ou escritos,
exatos ou aproximados), envolvendo
as diferentes ideias da adição com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos
processos neles envolvidos, com e
sem uso de calculadora;
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno completa um texto em
que apareçam números naturais em
situações de comparação.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno completa um texto em
que apareçam números naturais em
situações de ordenação, utilizando regras e símbolos que caracterizem o
sistema de numeração decimal.

• Conhecimento e compreensão de que as propriedades
da adição podem facilitar os
procedimentos de cálculo.

• Propriedades da
adição de números naturais.

• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema envolvendo as
diferentes ideias da subtração com números naturais.

• Subtração de números naturais.

aproximados), envolvendo as diferentes
ideias da adição com números naturais, por
meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com
e sem uso de calculadora. Pode-se aproveitar o ensejo para conversar com os alunos
sobre a utilização da calculadora na sala,
que ela não deve ser unicamente utilizada
para efetuar cálculos, mas também para auxiliar em atividades de investigação ou verificação de resultados de operações.
Quando for usada para efetuar cálculos, é
importante que haja um trabalho em conjunto com o cálculo mental.
• Atividades que permitam ao aluno conhecer
e compreender que as propriedades da adição – em especial, a comutativa e a associativa – podem contribuir para que os resultados de um cálculo sejam obtidos com
mais agilidade.

• compreende os enunciados: se há palavras desconhecidas, se ele efetivamente os compreendeu e se sabe o
que deve buscar (caso o aluno desconheça algum termo, é preciso explicitá-lo, antes de solicitar que resolva o
problema);
• valida a resposta encontrada (verificar
quais são os significados das operações em que eles têm mais dificuldade e propor novas situações- -problema com esses significados).

• Atividades que permitam ao aluno analisar,
interpretar, formular e resolver situações-problema envolvendo as diferentes ideias
da subtração com números naturais (tirar
uma quantidade de outra, completar uma
quantidade, comparar duas quantidades). É
importante que os alunos discutam formas
de resolução e validem as respostas encontradas por meio do processo de verificação
(refazer o mesmo algoritmo, usar cálculo
mental ou outro processo) que acharem rápido e confiável.
• Atividades que permitam ao aluno realizar
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou
aproximados), envolvendo as diferentes
ideias da subtração com números naturais,
por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos,

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• analisa, interpreta, elabora e resolve
situações-problema envolvendo as diferentes ideias da subtração com números naturais, compreendendo que
uma situação-problema pode ser resolvida por mais de um processo;
• realiza cálculos (mentais ou escritos,
exatos ou aproximados), envolvendo
as diferentes ideias da subtração com
números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão
dos processos neles envolvidos, com e
sem uso de calculadora;
• compreende os enunciados: se há palavras desconhecidas, se ele efetivamente os compreendeu e se sabe o
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece a utilidade das propriedades da adição em procedimentos de
cálculo;
• utiliza propriedades da adição em procedimentos de cálculo.

• Compreensão da relação existente entre adição e subtração de números naturais.

• Adição e subtração de números
naturais.

• Resolução de problemas envolvendo expressões numéricas com adição e subtração
de números naturais.

• Expressões numéricas.

com e sem uso de calculadora. Pode-se
aproveitar o ensejo para conversar com os
alunos sobre a utilização da calculadora na
sala, que ela não deve ser unicamente utilizada para efetuar cálculos, mas também
para auxiliar em atividades de investigação
ou verificação de resultados de operações.
Quando for usada para efetuar cálculos, é
importante que haja um trabalho em conjunto com o cálculo mental.
• Atividades que permitam ao aluno compreender a relação existente entre adição e
subtração de números naturais, pois essa
relação sistematiza a ideia de que a adição
e a subtração são operações inversas.
Pode-se, ainda, enfatizar a importância de
se exercitar essa relação, pois ela será aplicada mais adiante na resolução de atividades que envolvem igualdade.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
expressões numéricas com adição e subtração de números naturais, com e sem parênteses, enfatizando que eles são empregados para indicar a prioridade de determinada operação na resolução. Não havendo
parênteses, as adições e as subtrações devem ser resolvidas na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. É importante mostrar aos alunos que a mudança de
posição dos parênteses ou sua inexistência
podem alterar o resultado da expressão.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas utilizando a construção de expressões numéricas com base na interpretação de enunciados, estimulando, assim, o
desenvolvimento da capacidade de buscar
soluções.
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que deve buscar (caso o aluno desconheça algum termo, é preciso explicitá-lo, antes de solicitar que resolva o
problema);
• valida a resposta encontrada (verificar
quais são os significados das operações em que eles têm mais dificuldade e propor novas situações- -problema com esses significados).
• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende e utiliza a
relação existente entre adição e subtração de números naturais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende os enunciados: se há palavras desconhecidas, se ele efetivamente os compreendeu e se sabe o
que deve buscar (caso o aluno desconheça algum termo, é preciso explicitá-lo, antes de solicitar que resolva o
problema);
• resolve expressões numéricas envolvendo adição e subtração de números
naturais, com e sem o uso de parênteses;
• reconhece que a mudança de posição
dos parênteses ou sua inexistência
podem alterar o resultado da expressão;
• resolve problemas utilizando a construção de expressões numéricas com
base na interpretação de enunciados.

• Leitura e resolução de situações que exijam arredondamento e estimativa de números para efetuar adições e
subtrações.

• Arredondamentos
de números naturais.

• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema envolvendo as
diferentes ideias da multiplicação com números naturais.

• Multiplicação com
números naturais.

• Atividades que permitam ao aluno escrever
um número de forma arredondada em qualquer ordem numérica.
• Atividades que possibilitem ao aluno entender que o arredondamento facilita o cálculo
por estimativas, habilitando-o a tomar decisões e fazer previsões.
• Atividades que permitam ao aluno fazer estimativas entendendo que, no dia a dia, nem
sempre é necessário saber o valor exato
para tomar certas decisões, bastando conhecer o valor aproximado. Após fazer as estimativas, ele pode resolver essas atividades, comparar os resultados obtidos com as
estimativas feitas e confirmá-los com a utilização de uma calculadora.
• Atividades em que o aluno realize pesquisa,
em jornais e revistas, de situações que apresentem dados em valores aproximados.
Pode-se dar dicas de quais termos informam que o valor é aproximado, por exemplo: "cerca de", "aproximadamente", "por
volta de" etc. Depois, pode-se pedir que, em
grupo, avalie os números e as situações em
que esses dados foram apresentados.
Dessa forma, o aluno poderá verificar que
grande parte dos dados indicados nas mídias aparecem em valores aproximados.
• Atividades que permitam ao aluno analisar,
interpretar, formular e resolver situações-problema envolvendo as diferentes ideias
da multiplicação com números naturais
(adição de parcelas iguais, proporcionalidade, formação retangular e combinação.),
compreendendo que uma situação-problema pode ser resolvida por mais de um
processo. É importante que os alunos discutam formas de resolução e validem as respostas encontradas por meio do processo
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• escreve um número de forma arredondada em qualquer ordem numérica;
• entende que o arredondamento facilita o cálculo por estimativas, habilitando-o a tomar decisões e fazer previsões;
• faz estimativas entendendo que, no
dia a dia, nem sempre é necessário
saber o valor exato para tomar certas
decisões, bastando conhecer o valor
aproximado.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• analisa, interpreta, elabora e resolve
situações-problema envolvendo as diferentes ideias da multiplicação com
números naturais, compreendendo
que uma situação-problema pode ser
resolvida por mais de um processo;
• realiza cálculos (mentais ou escritos,
exatos ou aproximados), envolvendo
as diferentes ideias da multiplicação

•

•

•
•
• Conhecimento e compreensão de que as propriedades
da multiplicação podem facilitar os procedimentos de cálculo.

• Propriedades da
multiplicação de
números naturais.

•

•

de verificação (refazer o mesmo algoritmo,
usar cálculo mental ou outro processo) que
acharem rápido e confiável.
Atividades que permitam ao aluno realizar
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou
aproximados) envolvendo as diferentes
ideias da multiplicação com números naturais, por meio de estratégias variadas, com
compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. Pode-se
aproveitar o ensejo para conversar com os
alunos sobre a utilização da calculadora na
sala, que ela não deve ser unicamente utilizada para efetuar cálculos, mas também
para auxiliar em atividades de investigação
ou verificação de resultados de operações.
Quando for usada para efetuar cálculos, é
importante que haja um trabalho em conjunto com o cálculo mental.
Atividades que permitam ao aluno fazer estimativas de resultados de multiplicações
com números naturais e, após resolver essas atividades, comparar os resultados obtidos com as estimativas feitas e confirmá-los
com a utilização de uma calculadora.
Atividades que permitam ao aluno multiplicar mentalmente por 10, 100 e 1000.
Atividades que explorem as noções de dobro, triplo, quádruplo, entre outras.
Atividades que permitam ao aluno conhecer
e compreender que as propriedades da multiplicação – em especial, a comutativa, a associativa, a elemento neutro e a distributiva
– podem contribuir para que os resultados
de um cálculo sejam obtidos com mais agilidade.
Uma sugestão para demonstrar a propriedade associativa é pedir aos alunos que desenhem, numa folha de papel quadriculada,
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•

•

•
•
•

com números naturais, por meio de
estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos,
com e sem uso de calculadora;
compreende os enunciados: se há palavras desconhecidas, se ele efetivamente os compreendeu e se sabe o
que deve buscar (caso o aluno desconheça algum termo, é preciso explicitá-lo, antes de solicitar que resolva o
problema);
valida a resposta encontrada (verificar
quais são os significados das operações em que eles têm mais dificuldade e propor novas situações- -problema com esses significados);
multiplica mentalmente por 10, 100 e
1000;
utiliza as noções de dobro, triplo, quádruplo, entre outras;
estima resultados de multiplicações
com números naturais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece a utilidade das propriedades da multiplicação em procedimentos de cálculo;
• utiliza propriedades da multiplicação
para realizar cálculos mentais.

• Resolução de problemas envolvendo expressões numéricas com adição, subtração e
multiplicação de números naturais.

• Expressões numéricas.

• Análise, interpretação, formulação
e
resolução
de

• Divisão com números naturais.

dois retângulos, com dimensões de 6 por 4
quadradinhos cada um. Um dos retângulos
deve ser pintado de azul e o outro, de vermelho. Em seguida, devem-se recortar as
duas figuras. O retângulo azul deve então
ser recortado em dois retângulos menores,
com dimensões de 3 por 4 quadradinhos; já
o vermelho deve ser recortado em 4 retângulos de 2 por 3 quadradinhos. Depois de
recortá-los, basta juntar as partes para formar novamente o retângulo azul e o retângulo vermelho. Sobrepondo um ao outro, é
possível verificar que 2  (3  4) = (2  3)  4.
• A propriedade comutativa pode ser ilustrada
mostrando configurações retangulares em
uma malha quadriculada.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação de números naturais,
com e sem parênteses, enfatizando que
eles são empregados para indicar a prioridade de determinada operação na resolução. Não havendo parênteses, as multiplicações devem preceder as adições e subtrações, e estas devem ser resolvidas na ordem em que aparecem, da esquerda para a
direita. É importante mostrar aos alunos
que a mudança de posição dos parênteses
ou sua inexistência podem alterar o resultado da expressão.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas utilizando a construção de expressões numéricas com base na interpretação de enunciados, estimulando, assim, o
desenvolvimento da capacidade de buscar
soluções.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende os enunciados: se há palavras desconhecidas, se ele efetivamente os compreendeu e se sabe o
que deve buscar (caso o aluno desconheça algum termo, é preciso explicitá-lo, antes de solicitar que resolva o
problema);
• resolve expressões numéricas envolvendo adição, subtração e multiplicação de números naturais, com e sem
o uso de parênteses;
• reconhece que a mudança de posição
dos parênteses ou sua inexistência
podem alterar o resultado da expressão;
• resolve problemas utilizando a construção de expressões numéricas com
base na interpretação de enunciados.

• Atividades que permitam ao aluno analisar,
interpretar, formular e resolver situações-

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
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situações-problema
envolvendo as diferentes ideias da
divisão com números naturais.

-problema envolvendo as diferentes ideias
da divisão com números naturais. É importante que os alunos discutam formas de resolução e validem as respostas encontradas.
Atividades que permitam ao aluno realizar
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou
aproximados) envolvendo as diferentes
ideias da divisão com números naturais, por
meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com
e sem uso de calculadora.
Atividades que permitam ao aluno fazer estimativas de resultados de divisões com números naturais e, após resolver essas atividades, comparar os resultados obtidos com
as estimativas feitas e confirmá-los com a
utilização de uma calculadora.
Atividades que permitam ao aluno dividir
mentalmente por 10, 100 e 1.000.
Atividades que explorem as noções de metade, terça parte, quarta parte, entre outras.
Atividades que permitam ao aluno utilizar
propriedades da divisão, em especial a propriedade distributiva à direita, com o objetivo de facilitar os cálculos.

• analisa, interpreta, elabora e resolve
situações-problema envolvendo as diferentes ideias da divisão com números naturais;
• realiza cálculos (mentais ou escritos,
exatos ou aproximados), envolvendo
as diferentes ideias da multiplicação
com números naturais, por meio de
estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos,
com e sem uso de calculadora;
• compreende os enunciados: se há palavras desconhecidas, se ele efetivamente os compreendeu e se sabe o
que deve buscar (caso o aluno desconheça algum termo, é preciso explicitá-lo, antes de solicitar que resolva o
problema);
• valida a resposta encontrada (verificar
quais são os significados das operações em que eles têm mais dificuldade e propor novas situações- -problema com esses significados);
• estima resultados de divisões com números naturais;
• divide mentalmente por 10, 100 e
1.000;
• utiliza as noções de metade, terça
parte, quarta parte, entre outras;
• utiliza propriedades da divisão, em especial a propriedade distributiva à direita, com objetivo de facilitar os cálculos.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer potência de base natural e expoente natural não nulo como produto de fatores
iguais, em situações-problema.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece potência de
base natural e expoente natural não
nulo como produto de fatores iguais,
em situações-problema.

•

•

•
•
•

• Identificação de potência de
base natural e expoente natural não nulo como produto de
fatores iguais, em situaçõesproblema.

• Potenciação
de
números naturais.
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• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema
envolvendo
potência de base natural e expoente natural não nulo.

• Potenciação
de
números naturais.

• Atividades que permitam ao aluno analisar,
interpretar, formular e resolver situações-problema envolvendo potência de base natural e expoente natural não nulo. É importante que os alunos discutam formas de resolução e validem as respostas encontradas.
• Atividades que permitam ao aluno realizar
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou
aproximados) envolvendo potência de base
natural e expoente natural não nulo, por
meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com
e sem uso de calculadora.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• analisa, interpreta, formula e resolve
situações-problema envolvendo potência de base natural e expoente natural não nulo;
• realiza cálculos (mentais ou escritos,
exatos ou aproximados), envolvendo
potência de base natural e expoente
natural não nulo, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos
processos neles envolvidos, com e
sem uso de calculadora;
• compreende os enunciados: se há palavras desconhecidas, se ele efetivamente os compreendeu e se sabe o
que deve buscar (caso o aluno desconheça algum termo, é preciso explicitá-lo, antes de solicitar que resolva o
problema);
• valida a resposta encontrada (verificar
quais são os significados das operações em que eles têm mais dificuldade e propor novas situações- -problema com esses significados).

• Compreensão da ideia de divisibilidade entre números naturais.

• Múltiplos e divisores de um número
natural.

• Atividades que permitam, a partir de uma situação-problema, compreender a ideia de
divisibilidade entre números naturais.
• Atividades que permitam explorar a ideia de
divisibilidade por meio de jogos ou brincadeiras. Por exemplo: pode-se levar os alunos
para um local aberto e dizer que eles deverão formar grupos com a quantidade de
componentes igual ao número que o professor disser. Assim, aquele que não conseguir
ficar em um grupo será eliminado. Assim, se
há 40 alunos, pode-se pedir para que eles
formem grupos com 6 componentes. Dessa
maneira, serão formados 6 grupos e 4 serão

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende a ideia de
divisibilidade entre números naturais.
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• Estabelecimento, por meio de
investigações, de critérios de
divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 100 e 1000.

• Múltiplos e divisores de um número
natural.

•
•
•

• Reconhecimento, resolução e
elaboração de problemas envolvendo múltiplos de um número natural.

• Múltiplos e divisores de um número
natural.

•
•
•

•

•
• Reconhecimento, resolução e
elaboração de problemas envolvendo divisores de um número natural.

• Múltiplos e divisores de um número
natural.

•

eliminados da brincadeira. Pode-se realizar
essa brincadeira até que não seja mais possível realizar agrupamentos.
Atividades que permitam investigar e estabelecer critérios de divisibilidade por 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.
Atividades que permitam reconhecer
quando um número natural é divisível por 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 ou 1000.
Atividades que permitam escrever algoritmos em linguagem natural e representá-los
por meio de fluxogramas para indicar a resolução de problemas em que se faz necessário verificar a divisibilidade de um número
dado.
Atividades que permitam compreender o
que significa ser múltiplo de um número natural.
Atividades que permitam relacionar a ideia
de múltiplo com a multiplicação de números
naturais.
Atividades que permitam identificar múltiplos de um número natural e organizá-los
em sequências. É importante observar se os
alunos questionam o fato de o zero ser múltiplo de um número natural e verificar se
existe a necessidade de discutir isso.
Resolução de problemas envolvendo a ideia
de múltiplo de um número. Por exemplo:
problemas em que se deve determinar os
horários para se tomar determinada medicação, dado o intervalo entre cada horário.
Atividades que permitam elaborar problemas envolvendo a ideia de múltiplo de um
número.
Atividades que permitam compreender o
que significa “ser divisor de” para os números naturais.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece quando um número natural
é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
100 ou 1000;
• escreve algoritmos em linguagem natural e representa-os por meio de fluxogramas para indicar a resolução de
problemas em que se faz necessário
verificar a divisibilidade de um número
dado.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• relaciona números naturais por meio
de expressões do tipo “é múltiplo de”;
• relaciona a ideia de múltiplo com a
multiplicação de número naturais;
• identifica múltiplos de um número natural e organiza-os em sequências;
• resolve problemas envolvendo a ideia
de múltiplo de um número;
• elabora problemas envolvendo a ideia
de múltiplo de um número.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• relaciona números naturais por meio
de expressões do tipo “é divisor de”;

• Resolver situações-problema que permitam utilizar os
números racionais
positivos nas suas
representações fracionária e decimal
finita,
estabelecendo relações entre essas representações, e ler, escrever, comparar, ordenar e usar arredondamento de números racionais,
reconhecendo

• Atividades que permitam identificar divisores de um número natural e organizá-los em
sequências.
• Atividades que permitam resolver problemas envolvendo a ideia de divisor de um número.
• Atividades que permitam elaborar problemas envolvendo a ideia de divisor de um número.
• Atividades que permitam reconhecer e classificar números naturais em primos e compostos, mediante aplicação das ideias de
múltiplos e divisores.

• identifica divisores de um número natural e organiza-os em sequências;
• resolve problemas envolvendo a ideia
de divisor de um número;
• elabora problemas envolvendo a ideia
de divisor de um número.

• Reconhecimento e classificação de números naturais em
primos e compostos.

• Números primos e
compostos.

• Decomposição de números
naturais em fatores primos
utilizando os métodos das fatorações sucessivas e das divisões sucessivas.

• Números primos e
compostos.

• Atividades que permitam ao aluno decompor números naturais em fatores primos utilizando o método das fatorações sucessivas.
• Atividades que permitam ao aluno decompor números naturais em fatores primos utilizando o método das divisões sucessivas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• decompõe números naturais em fatores primos utilizando o método das fatorações sucessivas;
• decompõe números naturais em fatores primos utilizando o método das divisões sucessivas.

• Compreensão e reconhecimento de números racionais
positivos, em situações do cotidiano, representados nas
formas fracionária e decimal
finita.

• Significado de números racionais
positivos.

• Atividades que permitam ao aluno compreender números racionais positivos, na
forma fracionária, como partes de inteiros e
resultado de divisões.
• Atividades que permitam ao aluno compreender números racionais positivos, na
forma decimal finita, como resultado de divisões.
• Atividades que permitam ao aluno estabelecer relações entre as representações fracionária e decimal finita de um número racional positivo, passando de uma representação para outra.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer números racionais positivos a partir de
situações do cotidiano como, por exemplo,
utilização de receitas culinárias, preços,

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende números racionais positivos, na forma fracionária, como partes
de inteiros e resultado de divisões;
• compreende números racionais positivos, na forma decimal finita, como resultado de divisões;
• utiliza relações entre as representações fracionária e decimal finita de um
número racional positivo, passando de
uma representação para outra;
• reconhece números racionais positivos a partir de situações do cotidiano
como, por exemplo, utilização de receitas culinárias, preços, marcadores
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece e classifica
números naturais em primos, compostos e primos entre si.

equivalências, relações e regularidades.

marcadores de nível de combustível de veículos etc.

de nível de combustível de veículos
etc.

• Identificação de frações equivalentes em situações do cotidiano.

• Frações
lentes.

equiva-

• Atividades que permitam ao aluno identificar frações equivalentes em situações do
cotidiano.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica frações equivalentes em situações do cotidiano.

• Comparação de números racionais positivos, representados na forma fracionária e decimal finita, identificando frações equivalentes em situações do cotidiano.

• Comparação de
números racionais
positivos.

• Atividades que permitam ao aluno comparar
números racionais positivos, representados
na forma fracionária ou decimal finita, identificando frações equivalentes em situações
do cotidiano.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compara e ordena números racionais positivos, representados na forma fracionária ou decimal finita, identificando frações equivalentes em situações do cotidiano.

• Localização de um número racional positivo na reta numérica.

• Número racionais
positivos na reta
numérica.

• Atividades que permitam ao aluno localizar
na reta numérica um número racional positivo, representado nas formas fracionária e
decimal finita.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno localiza na reta numérica um número racional positivo, representado nas formas fracionária e
decimal finita.

• Ordenação de números racionais positivos, representados
na forma fracionária e decimal finita, fazendo uso da reta
numérica.

• Número racionais
positivos na reta
numérica.

• Atividades que permitam ao aluno ordenar
números racionais positivos, representados
na forma fracionária e decimal finita, fazendo uso da reta numérica.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno ordena números racionais positivos, representados na
forma fracionária e decimal finita, fazendo uso da reta numérica.

• Leitura e escrita de números
racionais positivos, representados nas formas fracionária
e decimal finita, em situações
do cotidiano.

• Leitura e escrita
de números racionais positivos.

• Atividades que permitam ao aluno ler e escrever números racionais positivos, representados nas formas fracionária ou decimal
finita, em situações do cotidiano.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno lê e registra, por extenso, números racionais positivos, representados nas formas fracionária
ou decimal, em situações do cotidiano.

• Classificação de uma fração
em própria ou imprópria e
identificação de uma fração
imprópria como aparente.

• Classificação
frações.

• Atividades que permitam ao aluno classificar uma fração em própria ou imprópria.
• Atividades que permitam ao aluno identificar quando uma fração imprópria é aparente.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• classifica uma fração em própria ou
imprópria;
• identifica quando uma fração imprópria é aparente.

de
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• Resolver situações-problema que envolvam diferentes
significados
das
operações fundamentais com números racionais positivos, representados nas formas fracionária e decimal
finita.

• Transformação de fração em
número misto e vice-versa e
reconhecimento de números
mistos em situações do cotidiano.

• Número misto.

• Atividades que permitam ao aluno transformar frações em números mistos e viceversa.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer números mistos em situações do cotidiano.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• transforma frações em números mistos e vice-versa;
• reconhece números mistos em situações do cotidiano.

• Resolução e elaboração de situações-problema
envolvendo o cálculo, com e sem
calculadora, da parte de um
todo e do todo a partir da
parte, cujo resultado seja um
número natural.

• Situaçõesproblema envolvendo frações.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve situações-problema envolvendo o cálculo, com e sem calculadora, da parte de um todo cujo resultado seja um número natural;
• elabora situações-problema envolvendo o cálculo, com e sem calculadora, da parte de um todo cujo resultado seja um número natural;
• resolve situações-problema envolvendo o cálculo, com e sem calculadora, do todo a partir da parte cujo resultado seja um número natural;
• elabora situações-problema envolvendo o cálculo, com e sem calculadora, do todo a partir da parte cujo resultado seja um número natural.

• Redução de frações a um
mesmo denominador utilizando o mínimo múltiplo comum dos denominadores.
• Adição e subtração com números racionais positivos na
forma fracionária.

• Redução de frações a um mesmo
denominador.

• Atividades que permitam ao aluno a resolução de situações-problema envolvendo o
cálculo, com e sem calculadora, da parte de
um todo cujo resultado seja um número natural.
• Atividades que permitam ao aluno a elaboração de situações-problema envolvendo o
cálculo, com e sem calculadora, da parte de
um todo cujo resultado seja um número natural.
• Atividades que permitam ao aluno a resolução de situações-problema envolvendo o
cálculo, com e sem calculadora, do todo a
partir da parte cujo resultado seja um número natural.
• Atividades que permitam ao aluno a elaboração de situações-problema envolvendo o
cálculo, com e sem calculadora, do todo a
partir da parte cujo resultado seja um número natural.
• Atividades que permitam ao aluno reduzir
duas ou mais frações a um mesmo denominador.
• Atividades que permitam ao aluno adicionar
e subtrair números racionais positivos na
forma fracionária com denominadores
iguais.
• Atividades que permitam ao aluno adicionar
e subtrair números racionais positivos na
forma fracionária com denominadores diferentes.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• adiciona e subtrai números racionais
positivos na forma fracionária com denominadores iguais;
• adiciona e subtrai números racionais
positivos na forma fracionária com denominadores diferentes.

• Adição e subtração com números
racionais positivos.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno reduz duas ou mais frações a um mesmo denominador.

• Adição e subtração com números racionais positivos na
forma decimal finita, com e
sem uso de calculadora, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar razoabilidade de respostas.

• Adição e subtração com números
racionais positivos.

• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema envolvendo as
diferentes ideias da adição e
subtração com números racionais positivos, representados nas formas fracionária e
decimal finita, com e sem o
uso de calculadora.

• Adição e subtração com números
racionais positivos.

• Multiplicação e divisão com
números racionais positivos
na forma fracionária.

• Multiplicação e divisão
com

• Atividades que permitam ao aluno adicionar
e subtrair números racionais positivos na
forma decimal finita.
• Atividades que permitam ao aluno fazer estimativas de resultados de adições e subtrações com números racionais positivos na
forma decimal finita, para em seguida resolver essas situações, comparar os resultados
obtidos com as estimativas e validá-los com
a utilização de uma calculadora. Por exemplo: estimar se o resultado de 1,1657 +
2,3568 é aproximadamente 3, mais de 3,
menos de 3, mais de 3,5 ou menos de 3,5.
• Atividades que permitam analisar, interpretar e resolver situações-problema que envolvam as diferentes ideias da adição e subtração com números racionais positivos, representados nas formas fracionária e decimal
finita, com e sem o uso de calculadora.
• Atividades em que os alunos possam elaborar situações-problema que possam ser resolvidas por meio de adição ou subtração
com números racionais positivos, representados nas formas fracionária e decimal finita.
• É importante que os alunos discutam formas de resolução e validem as respostas
encontradas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• adiciona e subtrai números racionais
positivos na forma decimal finita;
• estima resultados de adições e subtrações com números racionais positivos
na forma decimal finita, para em seguida resolver essas situações, comparar os resultados obtidos com as estimativas e validá-los com a utilização
de uma calculadora.

• Atividades que permitam ao aluno multiplicar e dividir números racionais positivos na
forma fracionária.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende os enunciados: se há palavras desconhecidas, se ele efetivamente os compreendeu e se sabe o
que deve buscar (caso o aluno desconheça algum termo, é preciso explicitá-lo, antes de solicitar que resolva o
problema);
• analisa, interpreta e resolve situações-problema que envolvam as diferentes
ideias da adição e da subtração com
números racionais positivos, representados nas formas fracionária e decimal finita (verificar quais são os significados das operações em que eles
têm mais dificuldade e propor novas
situações-problema com esses significados);
• elabora situações-problema que possam ser resolvidas por meio de adição
ou subtração com números racionais
positivos.

números racionais
positivos.

• Multiplicação e divisão com
números racionais positivos
na forma decimal finita, com e
sem uso de calculadora, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar razoabilidade de respostas.

• Multiplicação e divisão com números racionais positivos.

• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema envolvendo as
diferentes ideias da multiplicação e divisão com números
racionais positivos, representados nas formas fracionária
e decimal finita, com e sem o
uso de calculadora.

• Multiplicação e divisão com números racionais positivos.

• Atividades que permitam ao aluno fazer estimativas de resultados de multiplicações e
divisões com números racionais positivos
escritos na forma fracionária ou decimal,
para em seguida resolver essas situações,
comparar os resultados obtidos com as estimativas e validá-los com a utilização de
uma calculadora. Por exemplo: estimar,
para a divisão de 2 por ½, quantas vezes ½
cabe em 2.
• Atividades que permitam ao aluno multiplicar e dividir números racionais positivos na
forma decimal finita.
• Atividades que explorem as noções de dobro, triplo, metade, terça parte, entre outras.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
propriedades da multiplicação e divisão, em
especial a propriedade distributiva, com o
objetivo de facilitar os cálculos.
• Atividades que permitam ao aluno fazer estimativas de resultados de multiplicações e
divisões com números racionais positivos
escritos na forma decimal finita, para em seguida resolver essas situações, comparar os
resultados obtidos com as estimativas e validá-los com a utilização de uma calculadora.
• Atividades que permitam analisar, interpretar e resolver situações-problema que envolvam as diferentes ideias da multiplicação e
divisão com números racionais positivos, representados nas formas fracionária e decimal finita, com e sem o uso de calculadora.
• Atividades em que os alunos possam elaborar situações-problema que possam ser resolvidas por meio de multiplicação e divisão
com números racionais positivos, representados nas formas fracionária e decimal finita.
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• multiplica e divide números racionais
positivos na forma fracionária;
• estima resultados de multiplicações e
divisões com números racionais positivos escritos na forma fracionária,
para em seguida resolver essas situações, comparar os resultados obtidos
com as estimativas e validá-los com a
utilização de uma calculadora.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• multiplica e divide números racionais
positivos na forma decimal finita;
• utiliza as noções de dobro, triplo, metade, terça parte, entre outras;
• utiliza propriedades da multiplicação e
divisão com números racionais positivos na forma decimal finita;
• estima resultados de multiplicações e
divisões com números racionais positivos escritos na forma decimal finita,
para em seguida resolver essas situações, comparar os resultados obtidos
com as estimativas e validá-los com a
utilização de uma calculadora.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende os enunciados: se há palavras desconhecidas, se ele efetivamente os compreendeu e se sabe o
que deve buscar (caso o aluno desconheça algum termo, é preciso explicitá-lo, antes de solicitar que resolva o
problema);
• analisa, interpreta e resolve situações-problema que envolvam as diferentes
ideias da multiplicação e da divisão

• Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema
envolvendo
potenciação com números racionais positivos, representados nas formas fracionária e
decimal finita, com e sem uso
de calculadora, utilizando estimativas e arredondamentos
para verificar razoabilidade de
respostas.

• Potenciação com
números racionais
positivos.

• Realização de estimativas e
aproximações de quantidades
com relevância social para

• Aproximação de
números racionais
positivos na forma

• É importante que os alunos discutam formas de resolução e validem as respostas
encontradas.

com números racionais positivos, representados nas formas fracionária e
decimal finita (verificar quais são os
significados das operações em que
eles têm mais dificuldade e propor novas situações-problema com esses
significados);
• elabora situações-problema que possam ser resolvidas por meio de multiplicação ou divisão com números racionais positivos.

• Atividades que permitam ao aluno determinar potências de base racional positiva, na
forma fracionária, e expoente natural, utilizando a ideia de produto reiterado de fatores iguais.
• Atividades que permitam ao aluno determinar potências de base racional positiva, na
forma decimal finita, e expoente natural, utilizando a ideia de produto reiterado de fatores iguais.
• Atividade em que os alunos possam resolver
e elaborar situações-problema que possam
ser resolvidas por meio de potenciação com
números racionais positivos, representados
nas formas fracionária e decimal finita.
• É importante que os alunos discutam formas de resolução e validem as respostas
encontradas.
• Atividades que permitam ao aluno fazer estimativas de resultados de potenciação com
base racional positiva e expoente natural,
para em seguida resolver essas situações,
comparar os resultados obtidos com as estimativas e validá-los com a utilização de
uma calculadora.
• Atividades que permitam ao aluno arredondar um número racional positivo para o múltiplo da potência de 10 mais próxima. Por

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• determina potências de base racional
positiva, na forma fracionária, e expoente natural, utilizando a ideia de produto reiterado de fatores iguais;
• determina potências de base racional
positiva, na forma decimal finita, e expoente natural, utilizando a ideia de
produto reiterado de fatores iguais;
• resolve e elabora situações-problema
que possam ser resolvidas por meio
de potenciação com números racionais positivos, representados nas formas fracionária e decimal finita;
• estima resultados de potenciação com
base racional positiva e expoente natural, para em seguida resolver essas
situações, comparar os resultados obtidos com as estimativas e validá-los
com a utilização de uma calculadora.

1213

• Propostas que permitam verificar
como o aluno arredonda um número

múltiplos da potência de 10
mais próximos.
• Resolução e elaboração de
problemas que envolvam porcentagens (10%, 20%, 30%
etc.), com base na ideia de
proporcionalidade, sem fazer
uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais,
cálculo mental e calculadora,
em contextos de educação financeira, entre outros.

decimal finita para
múltiplos de potências de 10.
• Cálculo de porcentagens por meio
de estratégias diversas, sem fazer
uso da “regra de
três”.

exemplo: o número 309 pode ser arredondado para 300, pois é o múltiplo de potência de 10 mais próximo.
• Atividades envolvendo situações do cotidiano que permitam calcular porcentagens
simples como 10%, 25%, 50% etc., utilizando a ideia de proporcionalidade, sem fazer uso de “regra de três”.
• Atividades de resolução e elaboração de
problemas envolvendo porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental
e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que a relação de igualdade matemática
não se altera quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número dos seus dois membros.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar o
princípio aditivo de uma igualdade matemática para determinar valores desconhecidos
na resolução de problemas.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que a relação de igualdade matemática
não se altera quando se multiplica ou se divide um mesmo número dos seus dois
membros.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar o
princípio multiplicativo de uma igualdade
matemática para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece que a relação de igualdade
matemática não se altera quando se
adiciona ou se subtrai um mesmo número dos seus dois membros;
• determina valores desconhecidos na
resolução de problemas.

• Atividades que permitam ao aluno explorar,
a partir de situações-problema, a ideia de
partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais. Pode-se utilizar materiais

• Propostas que permitam verificar
como o aluno explora, a partir de situações- -problema, a ideia de partilha

• Compreender que
a relação de igualdade matemática
não
se
altera
quando se aplicam
operações fundamentais aos seus
dois membros por
um mesmo número
e utilizar essa ideia
para resolver problemas.

• Reconhecimento de que a relação de igualdade matemática não se altera quando se
adiciona ou se subtrai um
mesmo número dos seus dois
membros, utilizando essa
ideia para determinar valores
desconhecidos na resolução
de problemas.
• Reconhecimento de que a relação de igualdade matemática não se altera quando se
multiplica ou se divide um
mesmo número dos seus dois
membros, utilizando essa
ideia para determinar valores
desconhecidos na resolução
de problemas.

• Princípio aditivo
da igualdade.

• Resolver e elaborar
problemas que envolvam a partilha

• Exploração, a partir de situações-problema, da ideia de
partilha de uma quantidade
em duas partes desiguais.

• Problemas
que
tratam da partição
de um todo em

• Princípio multiplicativo da igualdade.
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racional positivo para o múltiplo da potência de 10 mais próximo.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve problemas que permitam calcular porcentagens simples como
10%, 25%, 50% etc., utilizando a ideia
de proporcionalidade, sem fazer uso
de regra de três;
• resolve e elabora problemas envolvendo porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece que a relação de igualdade
matemática não se altera quando se
multiplica ou se divide um mesmo número dos seus dois membros;
• utiliza o princípio multiplicativo de
uma igualdade matemática para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas.

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.

• Conhecer, compreender,
aplicar,

duas partes desiguais.

manipuláveis para a representação de uma
situação-problema e o compartilhamento de
estratégias utilizadas.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo a ideia de
partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais.

de uma quantidade em duas partes
desiguais.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo a ideia
de partilha de uma quantidade em duas partes desiguais.

• Problemas
que
tratam da partição
de um todo em
duas partes desiguais.

• Exploração, a partir de situações-problema, da ideia de
partilha de uma quantidade
em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e
multiplicativas.

• Problemas
que
tratam da partição
de um todo em
duas partes desiguais.

• Atividades que permitam ao aluno explorar,
a partir de situações-problema, a ideia de
partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais, envolvendo relações aditivas e
multiplicativas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno explora, a partir de situações- -problema, a ideia de partilha
de uma quantidade em duas partes
desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo a ideia
de partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações
aditivas e multiplicativas.

• Problemas
que
tratam da partição
de um todo em
duas partes desiguais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo a ideia de
partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais, envolvendo relações aditivas e
multiplicativas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas envolvendo a ideia de partilha de
uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e
multiplicativas.

• Reconhecimento de uma razão como sendo a relação
existente entre duas partes e
entre uma das partes e o
todo, numa situação de partilha de uma quantidade em
duas partes desiguais.

• Problemas
que
tratam da partição
de um todo em
duas partes desiguais.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer uma razão como sendo a relação existente entre duas partes e entre uma das
partes e o todo, numa situação de partilha
de uma quantidade em duas partes desiguais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece uma razão
como sendo a relação existente entre
duas partes e entre uma das partes e
o todo, numa situação de partilha de
uma quantidade em duas partes desiguais.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo a determinação da razão entre as
partes e entre uma das partes
e o todo, na partilha de uma
quantidade em duas partes
desiguais.
• Diferenciar grandezas de unidades de medida e instrumentos de medida.

• Problemas
que
tratam da partição
de um todo em
duas partes desiguais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo a determinação da razão entre as partes e entre uma
das partes e o todo, na partilha de uma
quantidade em duas partes desiguais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas envolvendo a determinação da
razão entre as partes e entre uma das
partes e o todo, na partilha de uma
quantidade em duas partes desiguais.

• Grandezas, unidades de medida e

• Atividades que permitam ao aluno diferenciar grandezas de unidades de medida e instrumentos de medida, inseridas em

• Propostas que permitam verificar
como o aluno difere grandezas de unidades de medida e instrumentos de
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas envolvendo a ideia de partilha de
uma quantidade em duas partes desiguais.

resolver e elaborar
problemas envolvendo 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.

instrumentos
medida.

de

contextos e situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.

medida, inseridas em contextos e situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.

• Identificação e utilização de
unidades usuais de medida
de comprimento.

• Medidas de comprimento.

• Atividades que permitam ao aluno identificar e utilizar unidades de medida de comprimento usuais, padronizadas ou não, em problemas da vida prática, usando terminologia
e simbologia adequadas.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
unidades de medida de comprimento usuais, padronizadas ou não, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas
às outras áreas do conhecimento.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
instrumentos de medida (régua, esquadro,
trena etc.) para fazer medições, selecionando os instrumentos e unidades de medida adequados à precisão que se requer,
em função da situação-problema.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica unidades de medida de comprimento usuais, padronizadas ou
não, em problemas da vida prática,
usando terminologia e simbologia adequadas;
• utiliza unidades de medida de comprimento usuais, padronizadas ou não,
em contextos oriundos de situações
reais e/ou relacionadas às outras
áreas do conhecimento;
• utiliza instrumentos de medida para
fazer medições, selecionando os instrumentos e unidades de medida adequados à precisão que se requer, em
função da situação-problema;

• Estabelecimento de relações
entre unidades de medida de
comprimento mais usuais
(quilômetro, metro, centímetro e milímetro).

• Relações entre as
unidades de medida de comprimento mais usuais.

• Atividades que permitam ao aluno relacionar unidades de medida de comprimento
mais usuais (quilômetro, metro, centímetro
e milímetro).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema que envolvam relações entre as
unidades de medida de comprimento
mais usuais.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo relações entre unidades de medida de comprimento usuais.

• Problemas envolvendo
relações
entre as unidades
de medida de
comprimento usuais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo relações
entre unidades de medida usuais.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo o cálculo
do perímetro de figuras planas, usando malha quadriculada ou não.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve e elabora problemas envolvendo relações entre unidades de medida usuais;
• resolve e elabora problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas.

• Identificação e utilização de
unidades usuais de medida
de massa.

• Medidas
massa.

• Atividades que permitam ao aluno identificar unidades de medida de massa usuais,
padronizadas ou não, em problemas da vida

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica unidades de medida de
massa usuais, padronizadas ou não,

de
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•
•

•

prática, usando terminologia e simbologia
adequadas.
Atividades que permitam ao aluno diferir
massa de peso.
Atividades que permitam ao aluno utilizar
unidades de medida de massa usuais, padronizadas ou não, em contextos oriundos
de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.
Atividades que permitam ao aluno utilizar
instrumentos de medida (balanças) para fazer medições, selecionando os instrumentos e unidades de medida adequados à precisão que se requer, em função da situaçãoproblema.
Atividades que permitam ao aluno relacionar unidades de medida de massa mais
usuais (quilômetro, metro, centímetro e milímetro).

em problemas da vida prática, usando
terminologia e simbologia adequadas;
• difere massa de peso;
• utiliza unidades de medida de massa
usuais, padronizadas ou não, em contextos oriundos de situações reais
e/ou relacionadas às outras áreas do
conhecimento;
• utiliza instrumentos de medida (balanças) para fazer medições, selecionando os instrumentos e unidades de
medida adequados à precisão que se
requer, em função da situação-problema;

• Estabelecimento de relações
entre unidades de medida de
massa mais usuais (grama,
quilograma e miligrama).

• Relações entre as
unidades de medida de massa
mais usuais.

•

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo relações entre unidades de medida de massa usuais.

• Problemas envolvendo
relações
entre as unidades
de medida de
massa usuais.
• Medidas
de
tempo.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo relações
entre unidades de medida mais usuais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas envolvendo relações entre unidades de medida mais usuais.

• Atividades que permitam ao aluno identificar unidades de medida de tempo usuais,
padronizadas ou não, em problemas da vida
prática, usando terminologia e simbologia
adequadas.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
unidades de medida de tempo usuais, padronizadas ou não, em contextos oriundos
de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
instrumentos de medida (relógios, cronômetros, ampulhetas etc.) para fazer medições,

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica unidades de medida de
tempo usuais, padronizadas ou não,
em problemas da vida prática, usando
terminologia e simbologia adequadas;
• utiliza unidades de medida de tempo
usuais, padronizadas ou não, em contextos oriundos de situações reais
e/ou relacionadas às outras áreas do
conhecimento;
• utiliza instrumentos de medida para
fazer medições, selecionando os

• Identificação e utilização de
unidades usuais de medida
de tempo.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema que envolvam relações entre as
unidades de medida de massa mais
usuais.

selecionando os instrumentos e unidades
de medida adequados à precisão que se requer, em função da situação-problema.

instrumentos e unidades de medida
adequados à precisão que se requer,
em função da situação-problema.

• Estabelecimento de relações
entre unidades de medida de
tempo mais usuais (hora, minuto e segundo).

• Relações entre as
unidades de medida de tempo.

• Atividades que permitam ao aluno relacionar unidades de medida de tempo mais usuais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema que envolvam relações entre as
unidades de medida de tempo mais
usuais.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo relações entre unidades de medida de tempo usuais.

• Problemas envolvendo
relações
entre as unidades
de medida de
tempo usuais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo relações entre unidades de medida usuais.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo relações entre unidades de medida de tempo usuais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve problemas envolvendo relações entre unidades de medida mais
usuais;
• elabora problemas envolvendo relações entre unidades de medida de
tempo mais usuais.

• Identificação e utilização de
unidades usuais de medida
de temperatura.

• Medidas de temperatura.

• Atividades que permitam ao aluno identificar unidades de medida de temperatura
usuais, padronizadas ou não, em problemas
da vida prática, usando terminologia e simbologia adequadas.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
unidades de medida de temperatura usuais,
padronizadas ou não, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às
outras áreas do conhecimento.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
instrumentos de medida (termômetros)
para fazer medições, selecionando os instrumentos e unidades de medida adequados à precisão que se requer, em função da
situação-problema.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica unidades de medida de temperatura usuais, padronizadas ou não,
em problemas da vida prática, incluindo algumas unidades de medida utilizadas na zona rural, usando terminologia e simbologia adequadas;
• utiliza unidades de medida de temperatura usuais, padronizadas ou não,
em contextos oriundos de situações
reais e/ou relacionadas às outras
áreas do conhecimento;
• utiliza instrumentos de medida para
fazer medições, selecionando os instrumentos e unidades de medida adequados à precisão que se requer, em
função da situação-problema.

• Identificação e utilização de
unidades usuais de medida
de área.

• Medidas de área.

• Atividades que permitam ao aluno identificar e utilizar unidades de medida de área
usuais, padronizadas ou não, em problemas

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
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da vida prática, usando terminologia e simbologia adequadas.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
unidades de medida de área usuais, padronizadas ou não, em contextos oriundos de
situações reais e/ou relacionadas às outras
áreas do conhecimento.

• identifica unidades de medida de área
usuais, padronizadas ou não, em problemas da vida prática, usando terminologia e simbologia adequadas;
• utiliza unidades de medida de área
usuais, padronizadas ou não, em contextos oriundos de situações reais
e/ou relacionadas às outras áreas do
conhecimento.

• Estabelecimento de relações
entre unidades de medida de
área mais usuais (quilômetro
quadrado, metro quadrado,
centímetro quadrado e milímetro quadrado).
• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo relações entre unidades de medida de área usuais.

• Relações entre as
unidades de medida de área mais
usuais.

• Atividades que permitam ao aluno relacionar unidades de medida de área mais usuais (quilômetro quadrado, metro quadrado,
centímetro quadrado e milímetro quadrado).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema que envolvam relações entre as
unidades de medida de área mais usuais.

• Problemas envolvendo
relações
entre as unidades
de medida de área
usuais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo relações
entre unidades de medida usuais.
• Atividades que permitam resolver e elaborar
problemas envolvendo o cálculo da área de
triângulos e retângulos, apresentados em
malha quadriculada ou não.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve e elabora problemas envolvendo relações entre unidades de medida usuais;
• resolve e elabora problemas envolvendo o cálculo da área de triângulos
e retângulos, apresentados em malha
quadriculada ou não.

• Identificação e utilização de
unidades usuais de medida
de capacidade.

• Medidas de capacidade.

• Atividades que permitam ao aluno identificar e utilizar unidades de medida de capacidade usuais, padronizadas ou não, em problemas da vida prática, usando terminologia
e simbologia adequadas.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
unidades de medida de capacidade usuais,
padronizadas ou não, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às
outras áreas do conhecimento.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica unidades de medida de capacidade usuais, padronizadas ou
não, em problemas da vida prática,
usando terminologia e simbologia adequadas;
• utiliza unidades de medida de capacidade usuais, padronizadas ou não, em
contextos oriundos de situações reais
e/ou relacionadas às outras áreas do
conhecimento.
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• Estabelecimento de relações
entre unidades de medida de
capacidade mais usuais (litro,
mililitro).

• Relações entre as
unidades de medida de capacidade mais usuais.

• Atividades que permitam ao aluno relacionar unidades de medida de capacidade
mais usuais (litro, mililitro).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema que envolvam relações entre as
unidades de medida de capacidade
mais usuais.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo relações entre unidades de medida de capacidade usuais.

• Problemas envolvendo
relações
entre as unidades
de medida de capacidade usuais.
• Medidas de volume.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo relações
entre unidades de medida usuais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas envolvendo relações entre unidades de medida usuais.

• Atividades que permitam ao aluno identificar e utilizar unidades de medida de volume
usuais, padronizadas ou não, em problemas
da vida prática, usando terminologia e simbologia adequadas.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
unidades de medida de volume usuais, padronizadas ou não, em contextos oriundos
de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica unidades de medida de volume usuais, padronizadas ou não, em
problemas da vida prática, usando terminologia e simbologia adequadas;
• utiliza unidades de medida de volume
usuais, padronizadas ou não, em contextos oriundos de situações reais
e/ou relacionadas às outras áreas do
conhecimento.

• Estabelecimento de relações
entre unidades de medida de
volume mais usuais (metro
cúbico e decímetro cúbico).

• Relações entre as
unidades de medida de volume
mais usuais.

• Atividades que permitam ao aluno relacionar unidades de medida de volume mais
usuais (metro cúbico e decímetro cúbico).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema que envolvam relações entre as
unidades de medida de volume mais
usuais.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo relações entre unidades de medida de volume usuais.

• Problemas envolvendo
relações
entre as unidades
de medida de volume usuais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo relações
entre unidades de medida usuais.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo o cálculo
do volume de sólidos formados por blocos
retangulares.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve e elabora problemas envolvendo relações entre unidades de medida usuais;
• resolve e elabora problemas envolvendo o cálculo do volume de sólidos
formados por blocos retangulares.

• Interpretação, descrição e desenho de plantas baixas

• Plantas baixas e
vistas aéreas.

• Atividades que permitam ao aluno interpretar, descrever e desenhar plantas baixas
simples de residências e vistas aéreas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno interpreta, descreve e

• Identificação e utilização de
unidades usuais de medida
de volume.
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simples de residências e vistas aéreas.

desenha plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.
•

• Identificar ângulos
como mudança de
direção e reconhecê-los em figuras planas, nomeando-os em função
de suas medidas.

• Análise e descrição de mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou se
reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para
compreender que o perímetro
é proporcional à medida do
lado, o que não ocorre com a
área.

• Perímetro de um
quadrado como
grandeza proporcional à medida
do lado.

• Atividades que permitam ao aluno analisar
e descrever as mudanças que ocorrem no
perímetro de um quadrado ao se ampliarem
ou se reduzirem, igualmente, as medidas de
seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
e descrever as mudanças que ocorrem na
área de um quadrado ao se ampliarem ou
se reduzirem, igualmente, as medidas de
seus lados, para compreender que a área
não é proporcional à medida do lado.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• analisa e descreve as mudanças que
ocorrem no perímetro de um quadrado
ao se ampliarem ou se reduzirem,
igualmente, as medidas de seus lados, compreendendo que o perímetro
é proporcional à medida do lado;
• analisa e descreve as mudanças que
ocorrem na área de um quadrado ao
se ampliarem ou se reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados,
compreendendo que a área não é proporcional à medida do lado.

• Identificação de ângulo como
mudança de direção.

• Noção de ângulo.

• Atividades que permitam ao aluno identificar um ângulo como mudança de direção.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica um ângulo
como mudança de direção em um percurso dado.

• Reconhecimento da abertura
do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas.

• Noção de ângulo.

• Atividades que permitam ao aluno identificar e diferir ângulos internos e externos em
figuras planas desenhadas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica e diferencia
ângulos internos e externos de figuras
planas desenhadas.

• Classificação de ângulos de
acordo com suas medidas,
nomeando-os em função da
classificação em: reto, agudo,
obtuso e raso.

• Classificação
ângulos.

de

• Atividades que permitam ao aluno classificar ângulos de acordo com suas medidas
(maior que 90º, menor que 90º, igual a 90º).
• Atividades que permitam ao aluno nomear
ângulos em função de suas medidas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• classifica ângulos de acordo com suas
medidas (maior que 90º, menor que
90º, igual a 90º);
• nomeia ângulos em função de suas
medidas.

• Determinação das medidas
da abertura de ângulos, por
meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.

• Medidas de ângulos.

• Atividades que permitam ao aluno determinar as medidas da abertura de ângulos, por
meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno determina as medidas
da abertura de ângulos, por meio de
transferidor e/ou tecnologias digitais.
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• Resolver
problemas que permitam
descrever, interpretar e representar,
por meio de desenhos, a localização
ou a movimentação de pessoas ou
objetos, utilizando
coordenadas cartesianas.

• Resolução de problemas que
envolvam a noção de ângulo
em diferentes contextos e em
situações reais, como ângulo
de visão.

• Uso de ângulos.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas que envolvam a noção de ângulo
em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas que
envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais,
como ângulo de visão.

• Análise, descrição, interpretação e representação da posição de uma pessoa ou objeto,
utilizando coordenadas cartesianas do primeiro quadrante.

• Coordenadas cartesianas no primeiro quadrante.

• Atividades que permitam ao aluno analisar,
descrever, interpretar e representar a posição de uma pessoa ou objeto em malha
quadriculada, utilizando coordenadas cartesianas do primeiro quadrante.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
terminologia de posição adequada (empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção,
transversais, paralelas e perpendiculares).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• analisa, descreve, interpreta e representa a posição de uma pessoa ou objeto em malha quadriculada, utilizando coordenadas cartesianas do
primeiro quadrante;
• utiliza terminologia de posição adequada (empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares).

• Análise, descrição, interpretação e representação da movimentação de uma pessoa ou
objeto, construindo itinerários
e utilizando coordenadas cartesianas do primeiro quadrante.

• Representação de
deslocamentos no
plano cartesiano.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza a terminologia de posição adequada (empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares);
• analisa a movimentação de pessoas
ou objetos, utilizando coordenadas
cartesianas;
• analisa plantas, croquis, mapa e identifica deslocamentos de pontos ou objetos no espaço em relação a si próprio e/ou a outros referencias.

• Associação de pares ordenados de números a pontos do
plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a
localização dos vértices de
um polígono.

• Associações dos
vértices de um polígono a pares ordenados.

• Atividades que permitam ao aluno compartilhar opiniões sobre como usar terminologia adequada em uma malha quadriculada,
para localizar objeto ou pessoa, ou para explicar um itinerário.
• Atividades que permitam ao aluno interpretar e representar, utilizando coordenadas
cartesianas, a localização de um objeto ou
pessoa em uma malha quadriculada que
mostre trajetos ou desenhos.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
plantas, croquis e mapas, e identificar deslocamentos de pontos ou objetos no espaço
em relação a si próprio e/ou a outros referencias.
• Atividades que permitam ao aluno a associação de pares ordenados a pontos do plano
cartesiano, como a localização dos vértices
de um polígono.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno localiza os pontos de um
polígono no plano cartesiano.

• Quantificar e estabelecer
relações
entre o número de
vértices, faces e
arestas de prismas
e de pirâmides, relacionando esses
números com o número de lados do
polígono da base,
para resolver problemas e desenvolver percepção espacial.

• Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre
prismas e pirâmides, a partir
da observação de imagens
e/ou materiais concretos.

• Relações
entre
prismas e pirâmides.

• Atividades que permitam ao aluno observar
imagens e/ou materiais concretos que representem prismas e pirâmides, e agrupálos utilizando a observação de características comuns.
• Atividades que permitam ao aluno identificar e registrar o sólido (prisma ou pirâmide),
o polígono da base e o número de vértices,
faces e arestas, destacando as semelhanças e diferenças observadas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece semelhanças e diferenças
entre prismas e pirâmides a partir da
observação de imagens e/ou materiais concretos;
• registra semelhanças e diferenças entre prismas e pirâmides a partir da observação de imagens e/ou materiais
concretos.

• Sistematização das semelhanças e diferenças entre
prismas e pirâmides.

• Relações
entre
prismas e pirâmides.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece o sólido
(prisma ou pirâmide) a partir do conhecimento de algumas de suas características, como, por exemplo, o
tipo de polígono das faces laterais, a
quantidade de bases e o polígono da
base.

• Reconhecimento de prismas
e pirâmides através de suas
diferentes representações.

• Representações
de prismas e pirâmides.

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
da observação do polígono da base, do número de faces laterais e do polígono das faces laterais, concluir que prismas e pirâmides apresentam números diferentes de
base e suas faces laterais também apresentam polígonos distintos.
• Atividades que permitam ao aluno compreender que: prismas apresentam duas bases
paralelas e congruentes, n faces laterais
(paralelogramos) e (n+2) faces; pirâmides
apresentam uma base, n faces laterais (triângulos) e (n+1) faces.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer prismas e pirâmides através de suas respectivas planificações.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer prismas e pirâmides a partir de suas diferentes vistas (superior, lateral e frontal).
• Atividades que permitam ao aluno representar em malha quadriculada as diferentes
vistas de um prisma ou pirâmide.

• Resolução de situaçõesproblema envolvendo elementos de prismas e pirâmides.

• Situaçõesproblema envolvendo prismas e
pirâmides.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
situações-problema envolvendo a quantificação de vértices, faces e arestas de um determinado prisma quando se conhecem os

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve situações-problema envolvendo a quantificação de vértices, faces e arestas de um determinado
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece prismas e pirâmides através de suas respectivas planificações;
• reconhece prismas e pirâmides a partir de suas diferentes vistas (superior,
lateral e frontal);
• representa em malha quadriculada as
diferentes vistas de um prisma ou pirâmide.

•

•

• Conhecer, nomear,
comparar e classificar
polígonos
quanto ao número
de vértices, às medidas dos lados e
dos ângulos e ao
paralelismo e perpendicularismo dos
lados, tanto em
suas representações no plano
como em face de
poliedros.

• Reconhecimento de polígonos
através de suas características.

• Polígonos.

•

• Comparação de polígonos de
acordo com seus lados, vértices e ângulos.

• Polígonos.

•

•

•

•

• Nomeação de polígonos de
acordo com seus lados, vértices e ângulos.

• Polígonos.

•

elementos de uma pirâmide de mesma
base.
Atividades que permitam ao aluno resolver
situações-problema envolvendo a enumeração das faces de um cubo a partir de critérios estabelecidos. Por exemplo: enumerar
as faces de um cubo sabendo que a soma
das faces opostas deverá ser números ímpares.
Atividades que permitam resolver situações-problema envolvendo empilhamentos de
cubos e suas diferentes vistas.
Atividades que permitam ao aluno reconhecer polígonos como figuras planas fechadas, formadas por segmentos de retas, que
possuem vértices, ângulos internos e externos.
Atividades que permitam ao aluno identificar polígonos e observar outras características que possam ser usadas para separá-los
em grupos de diferentes polígonos. Por
exemplo: separar os polígonos pela quantidade de lados.
Atividades que permitam ao aluno perceber
que a quantidade de lados dos polígonos
sempre será igual à quantidade de vértices
ou ângulos internos.
Atividades que permitam ao aluno compreender quais características a serem levadas
em consideração na comparação entre os
polígonos.
Atividades que permitam ao aluno comparar
os polígonos de acordo com sua descrição e
completá-los desenhando-os quando necessário.
Atividades que permitam ao aluno relacionar polígonos com seus respectivos nomes,
refletindo sobre o porquê da nomenclatura
utilizada.
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prisma ao conhecer os elementos de
uma pirâmide de mesma base;
• resolve situações-problema envolvendo a enumeração das faces de um
cubo a partir de critérios estabelecidos;
• resolve situações-problema envolvendo empilhamentos de cubos e
suas diferentes vistas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece polígonos
através de suas características.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica polígonos e observa outras
características que possam ser usadas para separá-los em grupos de diferentes polígonos;
• percebe que a quantidade de lados
dos polígonos sempre será igual a
quantidade de vértices ou ângulos internos;
• compara polígonos com base nas
suas características;
• compara polígonos de acordo com sua
descrição e completa-os desenhandoos quando necessário.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:

• Compreender
e
analisar características dos triângulos
para classificá-los
em relação às medidas dos lados e
dos ângulos.

• Atividades que permitam ao aluno compreender que a nomenclatura dos polígonos se
relaciona com seu número de lados, vértices ou ângulos, e não com o tamanho dessas características.
• Atividades que permitam ao aluno desenhar
polígonos conhecendo-se apenas seus nomes.

• relaciona polígonos com seus respectivos nomes, refletindo sobre o porquê
da nomenclatura utilizada;
• relaciona a nomenclatura dos polígonos com o número de lados, vértices
ou ângulos;
• desenha polígonos conhecendo-se
apenas seus nomes.

• Reconhecimento e classificação dos polígonos em regulares e não regulares.

• Polígonos.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer e classificar polígonos regulares e não
regulares.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece e classifica
polígonos regulares e não regulares.

• Reconhecimento dos polígonos regulares ou não regulares em faces de poliedros.

• Polígonos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece os polígonos regulares ou
não regulares em faces de poliedros;
• compreende que sem polígonos não
existem poliedros;
• reconhece que a face ou a base de
qualquer poliedro é um polígono.

• Identificação das características dos triângulos.

• Polígonos.
• Triângulos.

• Classificação de triângulos
com relação às medidas dos
seus lados.

• Polígonos.
• Triângulos.

• Atividades que permitam reconhecer os polígonos regulares ou não regulares em faces
de poliedros.
• Atividades que permitam ao aluno compreender que sem polígonos não existem poliedros.
• Atividades que permitam reconhecer que a
face ou a base de qualquer poliedro é um
polígono.
• Atividades que permitam ao aluno identificar características dos triângulos.
• Atividades que permitam reconhecer o triângulo como o único polígono em que seus ângulos permanecem inalterados quando as
áreas de seus lados são modificadas.
• Atividades que permitam ao aluno solucionar problemas concretos, destacando a importância da característica de rigidez dos triângulos. Por exemplo: construir uma ponte
entre duas carteiras da sala, utilizando apenas palitos e massa de modelar para uni-los
por suas pontas.
• Atividades que permitam ao aluno classificar os triângulos com relação às medidas
dos seus lados: escaleno, isósceles e equilátero.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica, reconhece e
utiliza as características dos triângulos para solucionar problemas concretos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno classifica os triângulos
com relação às medidas dos seus lados: escaleno, isósceles e equilátero.

• Conhecer, compreender e analisar características
dos
quadriláteros para
classificá-los em relação às medidas
dos lados e dos ângulos e relacionálos por meio de inclusão e intersecção de suas classes.

• Classificação de triângulos
com relação às medidas dos
seus ângulos.

• Polígonos.
• Triângulos.

• Atividades que permitam ao aluno classificar os triângulos com relação às medidas
dos seus ângulos: acutângulo, obtusângulo,
retângulo.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno classifica os triângulos
com relação às medidas dos seus ângulos: acutângulo, obtusângulo, retângulo.

• Reconhecimento de diferentes quadriláteros de acordo
com as suas características.

• Polígonos.
• Quadriláteros.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que determinados quadriláteros podem
apresentar características de outros quadriláteros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio;
• reconhece que determinados quadriláteros podem apresentar características de outros quadriláteros.

• Classificação de quadriláteros
com relação aos seus lados e
ângulos.

• Polígonos.
• Quadriláteros.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer diferentes classes de quadriláteros: paralelogramos, trapézios e os demais quadriláteros que não possuem lados paralelos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece diferentes
classes de quadriláteros: paralelogramos, trapézios e os demais quadriláteros que não possuem lados paralelos.

• Reconhecimento da inclusão
e a intersecção de classes entre quadriláteros.

• Polígonos.
• Quadriláteros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende que alguns quadriláteros
podem pertencer a diversas classes
em virtude de suas características que
se interconectam, conseguindo classificá-los em grupos distintos ou iguais;
• reconhece e utiliza as relações de inclusão e intersecção entre quadriláteros.

• Compreensão e aplicação das
propriedades dos paralelogramos.

• Polígonos.
• Quadriláteros.
• Paralelogramos.

• Atividades que permitam ao aluno compreender que alguns quadriláteros podem pertencer a diversas classes em virtude de
suas características que se interconectam,
conseguindo classificá-los em grupos distintos ou iguais.
• Atividades que permitam ao aluno destacar
o quadrado como possuidor de características do losango, do retângulo e do paralelogramo, compreendendo, assim, que o quadrado também é retângulo, losango e paralelogramo.
• Atividades que permitam ao aluno compreender as características dos quadriláteros
para sua identificação e entender que existem a inclusão e a intersecção entre as classes.
• Atividades que permitam ao aluno compreender e aplicar as seguintes propriedades
dos
paralelogramos:
lados
opostos
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece e aplica as
seguintes
propriedades
dos

• Conhecer, compreender,
analisar,
construir e aplicar
figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução,
com o auxílio de
malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias
digitais.

congruentes, ângulos opostos congruentes,
ângulos adjacentes suplementares e diagonais se cruzando em seus pontos médios.

paralelogramos: lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, ângulos adjacentes suplementares e diagonais se cruzando em seus
pontos médios.

• Reconhecimento das características dos trapézios que os
distinguem dos demais quadriláteros.

• Polígonos.
• Quadriláteros.
• Trapézios.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer o trapézio como um quadrilátero com características diferentes dos demais, já que
possui três lados com medidas diferentes,
um par de lados opostos não paralelos e
suas diagonais não se interceptam em seus
pontos médios.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece o trapézio
como um quadrilátero com características diferentes dos demais, já que
possui três lados com medidas diferentes, um par de lados opostos não
paralelos e suas diagonais não se interceptam em seus pontos médios.

• Conceituação e reconhecimento de ampliação de figuras planas, com o auxílio de
malhas quadriculadas, plano
cartesiano ou tecnologias digitais.

• Ampliação de figuras planas em malhas quadriculadas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece figuras planas ampliadas a
partir da proporcionalidade existente
entre os lados correspondentes;
• reconhece que figuras planas são ampliadas utilizando-se a multiplicação
de suas medidas por um mesmo valor
maior que 1;
• amplia figura planas em malhas quadriculadas, no plano cartesiano ou por
meio de tecnologias digitais, utilizando
a multiplicação de suas medidas por
um mesmo valor maior que 1.

• Conceituação e reconhecimento de redução de figuras
planas, com o auxílio de malhas quadriculadas, plano

• Redução de figuras planas em malhas quadriculadas.

• Atividades que permitam ao aluno conceituar a ampliação de figuras planas, partindo
dos significados informais dessa palavra no
dia a dia e apresentando o seu significado
mais rigoroso em Matemática.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer a ampliação de figuras planas como
sendo uma transformação de uma forma
em outra que tenha suas dimensões ampliadas, mantendo a proporção entre os lados
correspondentes de cada forma.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que uma figura ampliada tem suas medidas multiplicadas por um mesmo valor
maior que 1.
• Atividades que permitam ao aluno construir
figura planas ampliadas em malhas quadriculadas, no plano cartesiano ou por meio de
tecnologias digitais, utilizando a multiplicação de suas medidas por um mesmo valor
maior que 1.
• Atividades que permitam ao aluno conceituar a redução de figuras planas, partindo
dos significados informais dessa palavra no
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:

cartesiano ou tecnologias digitais.
•

•

•

• Compreensão da ideia de semelhança através da ampliação e redução de figuras planas, com o auxílio de malhas
quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.

• Construção de figuras semelhantes.

•
•

•

• Reconhecimento dos casos
de semelhanças de triângulos, através do estudo de ampliações e reduções, com o
auxílio de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.

• Construção de figuras semelhantes.

•

•

dia a dia e apresentando o seu significado
mais rigoroso em Matemática.
Atividades que permitam ao aluno reconhecer a redução de figuras planas como sendo
uma transformação de uma forma em outra
que tenha suas dimensões reduzidas, mantendo a proporção entre os lados correspondentes de cada forma.
Atividades que permitam ao aluno reconhecer que uma figura reduzida tem suas medidas multiplicadas por um mesmo valor
maior que 0 e menor que 1.
Atividades que permitam ao aluno construir
figura planas reduzidas em malhas quadriculadas, no plano cartesiano ou por meio de
tecnologias digitais, utilizando a multiplicação de suas medidas por um mesmo valor
maior que 0 e menor que 1.
Atividades que permitam ao aluno compreender a ideia de semelhança através da ampliação e redução de figuras planas.
Atividades que permitam ao aluno conceituar semelhança de figuras planas, partindo
dos significados informais dessa palavra no
dia a dia e apresentando o seu significado
mais rigoroso em Matemática.
Atividades que permitam ao aluno identificar que duas figuras planas são semelhantes quando uma é ampliação ou redução da
outra.
Atividades que permitam ao aluno mostrar
que dois ângulos congruentes já garantem
a semelhança entre dois triângulos (caso
AA).
Atividades que permitam ao aluno mostrar
que três lados correspondentes proporcionais já garantem a semelhança entre dois
triângulos, para aprofundar a compreensão
do conceito de semelhança (caso LLL).
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• reconhece figuras planas reduzidas a
partir da proporcionalidade existente
entre os lados correspondentes;
• reconhece que figuras planas são reduzidas utilizando-se a multiplicação
de suas medidas por um mesmo valor
maior que 0 e menor que 1;
• reduz figuras planas em malhas quadriculadas, no plano cartesiano ou por
meio de tecnologias digitais, utilizando
a multiplicação de suas medidas por
um mesmo valor maior que 0 e menor
que 1.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece figuras planas semelhantes utilizando as ideias
de ampliação e redução.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece os casos de
semelhança de triângulos, através do
estudo de ampliações e reduções,
com o auxílio de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias
digitais.

• Conhecer, aplicar e
analisar retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso
de régua, esquadros e softwares,
para utilizar e construir algoritmos de
resolução de situações
passo
a
passo.

• Aplicação dos conceitos de
ampliação e redução de figuras planas na construção de
fractais.

• Construção de figuras semelhantes.

• Definição de perpendicularidade e de paralelismo de retas.

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

• Construção e análise de retas
paralelas e perpendiculares
utilizando régua e esquadros,
plano cartesiano e software
de geometria dinâmica.

• Construção de retas paralelas e
perpendiculares,
fazendo uso de réguas e esquadros,
plano cartesiano e
softwares.

• Atividades que permitam ao aluno mostrar
que dois lados proporcionais e os ângulos
entre eles congruentes já garantem a semelhança entre dois triângulos, para aprofundar a compreensão do conceito de semelhança (caso LAL).
• Atividades que permitam ao aluno analisar
e reconhecer fractais formados por triângulos que são reduções de razão constante.
• Atividades que permitam ao aluno construir
fractais a partir da aplicação dos conceitos
de ampliação e redução de figuras planas
feitas.
• Atividades que permitam ao aluno construir
os conceitos de retas perpendiculares e de
retas paralelas. Pode-se utilizar, por exemplos, dobraduras em papel.
• Atividades que permitam ao aluno definir retas perpendiculares como sendo aquelas
pertencentes ao mesmo plano e que formam entre si quatro ângulos retos.
• Atividades que permitam ao aluno definir retas paralelas como sendo aquelas pertencentes ao mesmo plano e que não têm nenhum ponto em comum.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer retas perpendiculares e paralelas em diversas situações do cotidiano.
• Atividades que permitam ao aluno construir
e analisar retas paralelas e perpendiculares
utilizando régua e esquadros, plano cartesiano e software de geometria dinâmica (Geogebra, por exemplo).
• Atividades que permitam ao aluno identificar retas paralelas e perpendiculares no
plano cartesiano através da análise de dois
pontos.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece fractais formados por triângulos que são reduções de razão constante;
• constrói fractais a partir da aplicação
dos conceitos de ampliação e redução
de figuras planas feitas.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece retas perpendiculares e paralelas, utilizando seus
conceitos em diversas situações do
cotidiano.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• constrói e analisa retas paralelas e
perpendiculares utilizando régua e esquadros, plano cartesiano e software
de geometria dinâmica;
• identifica retas paralelas e perpendiculares no plano cartesiano através da
análise de dois pontos.

• Construção de quadriláteros
utilizando régua e esquadros,
plano cartesiano e software
de geometria dinâmica.

• Construção
de
quadriláteros, fazendo uso de régua e esquadros,
plano cartesiano e
software de geometria dinâmica.
• Construção de retas paralelas e
perpendiculares,
fazendo uso de réguas, esquadros e
software de geometria dinâmica.

• Atividades que permitam ao aluno construir
quadriláteros utilizando régua e esquadros,
plano cartesiano e software de geometria dinâmica.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói quadriláteros
utilizando régua e esquadros, plano
cartesiano e software de geometria dinâmica.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar e
construir algoritmos contendo procedimentos de construções de retas paralelas e perpendiculares, além de quadriláteros, utilizando plano cartesiano e software de geometria dinâmica.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno utiliza e constrói algoritmos contendo procedimentos de
construções de retas paralelas e perpendiculares, além de quadriláteros,
utilizando plano cartesiano e software
de geometria dinâmica.

• Identificação de elementos
constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em
gráficos de coluna ou de barras, simples ou múltiplas.

• Leitura de gráficos.

• Atividades que permitam ao aluno identificar elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em gráficos de coluna ou de barras, simples ou múltiplas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica elementos
constitutivos (título, eixos, legendas,
fontes e datas) em gráficos de coluna
ou de barras, simples ou múltiplas.

• Identificação e classificação
de variáveis estatísticas em
gráficos de coluna ou de barras, simples ou múltiplas.

• Variáveis estatísticas.

• Atividades que permitam ao aluno identificar variáveis estatísticas em gráficos de coluna ou de barras, simples ou múltiplas.
• Atividades que permitam ao aluno classificar variáveis estatísticas em qualitativas e
quantitativas, apresentadas em gráficos de
coluna ou de barras, simples ou múltiplas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica variáveis estatísticas em
gráficos de coluna ou de barras, simples ou múltiplas;
• classifica variáveis estatísticas em
qualitativas e quantitativas, apresentadas em gráficos de coluna ou de barras, simples ou múltiplas.

• Determinação das frequências absoluta e relativa de variáveis estatísticas em gráficos de coluna ou de barras,
simples ou múltiplas.

• Frequência absoluta e frequência
relativa.

• Determinação das frequências absoluta e
relativa de variáveis estatísticas em gráficos
de coluna ou de barras, simples ou múltiplas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno determina frequências
absoluta e relativa de variáveis estatísticas em gráficos de coluna ou de
barras, simples ou múltiplas.

• Interpretação de informações
que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais,
sustentabilidade,

• Interpretação de
tabelas e gráficos.

• Atividades que permitam ao aluno interpretar informações que envolvam dados de
pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade,
trânsito,
consumo

• Propostas que permitam verificar
como o aluno interpreta informações
que envolvam dados de pesquisas sobre
contextos
ambientais,

• Utilização e construção de algoritmos contendo procedimentos de construções geométricas utilizando plano cartesiano e software de geometria dinâmica.
• Compreender, aplicar, analisar e sintetizar
informações, representadas em tabelas e
gráficos,
envolvendo dados de
pesquisas sobre diversos contextos.
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trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em gráficos e
tabelas.
• Resolução de situaçõesproblema que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em gráficos e tabelas.
• Produção de textos escritos
com o objetivo de sintetizar
conclusões a partir de informações que envolvam dados
de pesquisas sobre contextos
ambientais, sustentabilidade,
trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em gráficos e
tabelas.
• Planejamento e coleta de dados de pesquisa referente a
práticas sociais escolhidas
pelos alunos, fazendo uso de
planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações,
em tabelas, gráficos e textos.
• Interpretação de fluxogramas
simples, identificando as relações entre os objetos representados.
• Desenvolvimento de fluxogramas simples, identificando as

responsável, entre outros, apresentadas
pela mídia em gráficos e tabelas.

sustentabilidade, trânsito, consumo
responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em gráficos e tabelas.

• Interpretação de
tabelas e gráficos.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
situações-problema que envolvam dados de
pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia
em gráficos e tabelas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas
pela mídia em gráficos e tabelas.

• Interpretação de
tabelas e gráficos.

• Atividades que permitam ao aluno produzir
textos escritos com o objetivo de sintetizar
conclusões a partir de informações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em gráficos e tabelas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno produz textos escritos
com o objetivo de sintetizar conclusões a partir de informações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade,
trânsito, consumo responsável, entre
outros, apresentadas pela mídia em
gráficos e tabelas.

• Coleta de dados,
organização e registro.
• Construção de diferentes tipos de
gráficos para representá-los e interpretação das
informações.
• Diferentes tipos
de representação
de informações:
gráficos e fluxogramas.

• Atividades que permitam ao aluno 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, gráficos e textos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno planeja e coleta dados
de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e faz uso
de planilhas eletrônicas para registro,
representação e interpretação das informações, em tabelas, gráficos e textos.

• Atividades que permitam ao aluno interpretar 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.
• Atividades que permitam ao aluno desenvolver fluxogramas simples, identificando as

• Propostas que permitam verificar
como o aluno interpreta fluxogramas
simples, identificando as relações entre os objetos representados.

• Diferentes tipos
de representação
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno desenvolve fluxogramas

• Conhecer, compreender e aplicar as
probabilidades
clássica e frequentista de ocorrência
de um determinado
evento,
expressando-as como um
número racional,
para a resolução de
problemas inseridos em diversos
contextos.

relações entre os objetos representados.

de informações:
gráficos e fluxogramas.

• Cálculo da probabilidade de
ocorrência de um determinado evento, expressando-a
por número racional (forma
fracionária, decimal e percentual).

• Cálculo de probabilidade como a
razão entre o número de resultados favoráveis e o
total de resultados
possíveis em um
espaço amostral
equiprovável.

•
•

•

• Cálculo da probabilidade de
ocorrência de um determinado evento, expressando-a
por número racional e comparando-a com a probabilidade
obtida por meio de experimentos sucessivos.
• Reconhecimento do espaço
amostral de um experimento
aleatório, realizando cálculo

relações entre os objetos representados.
Por exemplo: posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia
dos funcionários de uma empresa etc.
Atividades que permitam ao aluno recordar
os conceitos de experimento aleatório, espaço amostral e evento.
Atividades que permitam calcular a probabilidade de ocorrência de um determinado
evento, expressando-a nas formas fracionária, decimal e percentual, a partir de relações entre experimentos e conhecimentos
prévios sobre números racionais e porcentagem.
Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma situação-problema, recordar o conceito de probabilidade de um determinado
evento ocorrer como sendo razão entre o
número de casos favoráveis em relação ao
total de resultados possíveis. Pode-se,
ainda, relembrar o conceito de frações equivalentes e mostrar que existem infinitas frações equivalentes aos resultados encontrados para as situações-problema. Dentre essas frações equivalentes, destaque aquelas
com denominador igual a 100, pois podem
ser facilmente expressas na forma percentual.
Atividades que permitam calcular a probabilidade de ocorrência de um determinado
evento e compará-la com a probabilidade
obtida por meio de experimentos sucessivos
(lançamentos sucessivos de moedas ou dados, por exemplo).

• Cálculo da probabilidade por meio
de muitas repetições de experimento.

•

• Espaço amostral e
cálculo da probabilidade em situações de sorteio.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer o espaço amostral de um experimento
aleatório e realizar cálculo de probabilidade
em situações de sorteio.
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simples, identificando as relações entre os objetos representados.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza os conceitos de experimento
aleatório, espaço amostral e evento;
• calcula a probabilidade de ocorrência
de um determinado evento, expressando-a nas formas fracionária, decimal e percentual, a partir de relações
entre experimentos e conhecimentos
prévios sobre números racionais e porcentagem.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno calcula a probabilidade
de ocorrência de um determinado
evento e compara-a com a probabilidade obtida por meio de experimentos
sucessivos.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece o espaço
amostral de um experimento aleatório

de probabilidade em situações de sorteio.

e realiza cálculo de probabilidade em
situações de sorteio.

• Resolução de situaçõesproblema com os conceitos
de espaço amostral e probabilidade.

• Espaço amostral e
probabilidade em
situações-problema.

• Diferenciação, através de experimentação, entre as probabilidades clássica e frequentista, realizando aproximação
entre as duas.

• Probabilidades
clássica e frequentista.

• Resolução de situaçõesproblema em que haja a necessidade de comparar as
probabilidades clássica e frequentista.

• Probabilidades
clássica e frequentista.

• Resolução de problemas de
probabilidade a partir da leitura e interpretação de gráficos.

• Interpretação
gráficos.

de

• Atividades que permitam ao aluno resolver
situações-problema com conceitos de espaço amostral e probabilidade.
• Atividades que permitam ao aluno deduzir
possíveis hipóteses para resolução de uma
situação-problema.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
as diferentes estratégias e discuti-las.
• Atividades que permitam ao aluno recordar
o conceito de probabilidade clássica e como
ela é calculada.
• Atividades que permitam realizar a aproximação entre as probabilidades clássica e
frequentista através de experimentação.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema com conceitos de espaço amostral e probabilidade.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
situações-problema em que haja a necessidade de comparar as probabilidades clássica e frequentista.
• Atividades que permitam ao aluno deduzir
possíveis hipóteses para resolução de uma
situação-problema.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
as diferentes estratégias e discuti-las.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas de probabilidade a partir da leitura e interpretação de gráficos.
• Atividades que permitam ao aluno deduzir
possíveis hipóteses para resolução de uma
situação-problema.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
as diferentes estratégias e discuti-las.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema em que haja a necessidade de
comparar as probabilidades clássica e
frequentista.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza o conceito de probabilidade
clássica;
• realiza a aproximação entre as probabilidades clássica e frequentista através de experimentação.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas de
probabilidade a partir da leitura e interpretação de gráficos.
•

12. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO
OBJETIVOS
CAPACIDADES /
COMPETÊNCIAS AMPLAS DA DISCIPLINA
• Resolver e elaborar
problemas com números naturais, envolvendo as noções
de divisor, múltiplo,
máximo divisor comum e mínimo
múltiplo comum,
por meio de estratégias diversas.

CONTEÚDOS
O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU
CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS APRENDAM
E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO OBJETIVOS
• Reconhecimento do conceito • Divisores de um
de divisor de um número nanúmero natural.
tural como ferramenta para a
resolução de problemas.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo o máximo divisor comum de números naturais.

• Divisores de um
número natural.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES
SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS
• Atividades que permitam ao aluno recordar
o conceito de divisor de um número natural.
Por exemplo: jogos envolvendo divisores de
números naturais.
• Atividades que permitam ao aluno compreender que os divisores de um número natural são formados pelas combinações de
seus fatores.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo o conceito de divisor
de um número natural.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo o conceito de divisor
de um número natural.
• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma situação-problema, utilizar os conhecimentos sobre cálculo de divisores,
para determinar o maior divisor comum possível de números naturais e descrever o raciocínio utilizado.
• Atividades que permitam ao aluno conceituar o máximo divisor comum de números
naturais e reconhecer a necessidade de um
modo prático para calculá-lo, pois é relativamente simples calcular o M.D.C. de maneira
intuitiva, mas pode se tornar extremamente
trabalhoso quando os números forem grandes e apresentarem grande quantidade de
divisores. Assim, pode-se justificar a utilização de um ou mais métodos práticos para a
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
SITUAÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA
AVALIAR
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve problemas envolvendo o conceito de divisor de um número natural;
• elabora problemas envolvendo o conceito de divisor de um número natural.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve situações-problema utilizando
os conhecimentos sobre cálculo de divisores, para determinar o maior divisor comum possível de números naturais, descrevendo o raciocínio utilizado;
• resolve problemas envolvendo o máximo divisor comum de números naturais, de modo que ele possa escolher
a estratégia que julgar conveniente
para cada situação apresentada;
• elabora problemas envolvendo o máximo divisor comum de números naturais.

•

•
• Reconhecimento do conceito
de múltiplo de um número natural como ferramenta para a
resolução de problemas.

• Múltiplos de um
número natural.

•

•

•
•
• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo o mínimo múltiplo comum de números naturais.

• Múltiplos de um
número natural.

•

•

determinação do M.D.C. de número naturais.
Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo o máximo divisor comum de números naturais, de modo que ele
possa escolher a estratégia que julgar conveniente para cada situação apresentada.
Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo o máximo divisor comum de números naturais.
Atividades que permitam ao aluno recordar
o conceito de múltiplo de um número natural. Por exemplo: jogos envolvendo múltiplos de números naturais.
Atividades que permitam realizar multiplicações mentalmente e encontrar os múltiplos
comuns de números naturais diferentes de
zero.
Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo o conceito de múltiplo de um número natural.
Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo o conceito de múltiplo de um número natural.
Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma situação-problema, utilizar os conhecimentos sobre cálculo de múltiplos,
para determinar o menor múltiplo comum
possível de números naturais e descrever o
raciocínio utilizado.
Atividades que permitam ao aluno conceituar o mínimo múltiplo comum de números
naturais e reconhecer que o seu cálculo é
bem simples, mas pode se tornar trabalhoso se o múltiplo comum não estiver entre
os primeiros múltiplos. Desse modo, podese justificar a utilização de um ou mais métodos práticos para a determinação do
M.M.C. de número naturais.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve problemas envolvendo o conceito de múltiplo de um número natural;
• elabora problemas envolvendo o conceito de múltiplo de um número natural.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve situações-problema utilizando
os conhecimentos sobre cálculo de
múltiplos, para determinar o menor
múltiplo comum possível de números
naturais e descrever o raciocínio utilizado;
• resolve problemas envolvendo o mínimo múltiplo comum de números naturais, de modo que ele possa escolher a estratégia que julgar conveniente para cada situação apresentada;

• Resolver e elaborar
problemas envolvendo
porcentagens,
principalmente as que lidam com acréscimos e decréscimos
simples, utilizando
estratégias pessoais, cálculo mental
e calculadora, no
contexto de educação financeira, entre outros.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo o mínimo múltiplo
comum de números naturais, de modo que
ele possa escolher a estratégia que julgar
conveniente para cada situação apresentada.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo o mínimo múltiplo
comum de números naturais.
• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de situações-problema, reconhecer uma
taxa percentual como uma fração de denominador 100.
• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de situações-problema, relacionar uma taxa
percentual com a sua forma unitária (forma
decimal).

• elabora problemas envolvendo o mínimo múltiplo comum de números naturais.

• Reconhecimento de uma taxa
percentual como uma fração
centesimal, e relacionando-a
com a sua forma unitária.

• Relação entre taxa
percentual, razão
centesimal
e
forma unitária.

• Resolução de problemas envolvendo o cálculo da porcentagem de um valor, utilizando
estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, no contexto de educação financeira,
entre outros.
• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo acréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, no contexto de educação financeira,
entre outros.

• Cálculo do percentual de um valor.

• Atividades que permitam ao aluno calcular
a porcentagem de valor, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora,
no contexto de educação financeira, entre
outros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno calcula o percentual de
valor, utilizando estratégias pessoais,
cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre
outros.

• Problemas envolvendo acréscimos
simples na forma
percentual.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo acréscimos simples,
utilizando estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo acréscimos simples.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve problemas envolvendo acréscimos simples, utilizando estratégias
pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros;
• elabora problemas envolvendo acréscimos simples.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo decréscimos simples, utilizando
estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, no

• Problemas envolvendo
decréscimos simples na
forma percentual.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de
educação financeira, entre outros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve problemas envolvendo decréscimos simples, utilizando estratégias
pessoais,
cálculo
mental
e
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece uma taxa percentual como
uma fração de denominador 100 em
situações-problema;
• relaciona uma taxa percentual com a
sua forma unitária (forma decimal) em
situações-problema.

contexto de educação financeira, entre outros.

• Reconhecer números inteiros em contextos diversos e
explorar diferentes
significados como
aqueles que indicam falta, diferença, orientação
(origem) e deslocamento entre dois
pontos.

• Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo decréscimos simples.

calculadora, no contexto de educação
financeira, entre outros;
• elabora problemas envolvendo decréscimos simples.

• Reconhecimento de números
inteiros em contextos diversos.

• Números inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer números inteiros no contexto social,
como em contas bancárias, mudanças de
temperatura, elevador, perdas e ganhos em
jogos, entre outros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece números inteiros no contexto social, como em
contas bancárias, mudanças de temperatura, elevador, perdas e ganhos
em jogos, entre outros.

• Exploração de diferentes significados dos números inteiros como aqueles que indicam falta, diferença, orientação e deslocamento entre
dois pontos, em situações
contextualizadas.
• Localização de números inteiros na reta numérica e identificação do zero como ponto
de referência.

• Significados dos
números inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno ler um
texto que tenha números que indiquem variações econômicas, de temperatura e outras.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende um texto
que tenha números inteiros que indiquem variações econômicas, de temperatura e outras.

• Representação geométrica de números inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno localizar
os números inteiros na reta numérica e
identificar o zero como ponto de referência.
• Atividades em que o aluno possa localizar
números inteiros em intervalos numéricos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• localiza os números inteiros na reta
numérica e identifica o zero como
ponto de referência;
• localiza números inteiros em intervalos numéricos.

• Compreensão dos conceitos
de módulo e oposto de um número inteiro.

• Oposto ou simétrico de um número inteiro.
• Módulo de um número inteiro.
• História, comparação e ordenação
de números inteiros.
• Associação de números inteiros a
pontos da reta numérica.

• Atividades que permitam ao aluno compreender os conceitos de módulo e oposto de
um número inteiro.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende os conceitos de módulo e oposto de um número
inteiro.

• Atividades que permitam ao aluno comparar, ordenar, ler e escrever números inteiros
utilizando símbolos que os caracterizam.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compara, ordena, lê e
escreve números inteiros utilizando
símbolos que os caracterizam.

• Comparação e ordenação de
números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associando-os a pontos da reta.
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• Analisar, interpretar,
formular e resolver situações-problema,
compreendendo diferentes significados
das operações envolvendo números inteiros.

• Realização de operações de
adição e subtração com os
números inteiros em diferentes contextos.

• Adição e subtração de números inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno realizar
operações de adição e subtração com os
números inteiros em diferentes contextos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno realiza operações de
adição e subtração com os números
inteiros em diferentes contextos.

• Resolução de expressões com
adições e subtrações de números inteiros.

• Adição e subtração de números inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
expressões com adições e subtrações de
números inteiros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve expressões com
adições e subtrações de números inteiros.

• Análise, interpretação e resolução de situaçõesproblema envolvendo os diferentes significados de adição
e subtração de números inteiros.
• Formulação de situaçõesproblema envolvendo adição
e subtração de números inteiros.

• Adição e subtração de números inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno analisar,
interpretar e resolver situações-problema
envolvendo os diferentes significados de
adição e subtração de números inteiros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno analisa, interpreta e resolve situações-problema envolvendo
os diferentes significados de adição e
subtração de números inteiros.

• Adição e subtração de números inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno formular
situações-problema envolvendo os diferentes significados de adição e subtração de
números inteiros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno formula situações-problema envolvendo os diferentes significados de adição e subtração de números inteiros.

• Realização de operações de
multiplicação e divisão com
os números inteiros em diferentes contextos.

• Multiplicação e divisão de números
inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno realizar
operações de multiplicação e divisão com
os números inteiros em diferentes contextos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno realiza operações de
multiplicação e divisão com os números inteiros em diferentes contextos.

• Resolução de expressões com
multiplicação e divisão de números inteiros.

• Multiplicação e divisão de números
inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
expressões com multiplicação e divisão de
números inteiros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve expressões com
multiplicação e divisão de números inteiros.

• Análise, interpretação e resolução de situações-problema envolvendo os diferentes significados de multiplicação e divisão de números inteiros.
• Formulação de situaçõesproblema
envolvendo

• Multiplicação e divisão de números
inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno analisar,
interpretar e resolver situações-problema
envolvendo os diferentes significados de
multiplicação e divisão de números inteiros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno analisa, interpreta e resolve situações-problema envolvendo
os diferentes significados de multiplicação e divisão de números inteiros.

• Multiplicação e divisão de números
inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno formular
situações-problema
envolvendo
os

• Propostas que permitam verificar
como o aluno formula situações-problema envolvendo os diferentes
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multiplicação e divisão de números inteiros.

diferentes significados de multiplicação e
divisão de números inteiros.

significados de multiplicação e divisão
de números inteiros.

• Potência com número inteiro na
base e número natural no expoente.
• Potência com número inteiro na
base e número natural no expoente.

• Atividades que permitam calcular potências
de bases negativas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno calcula potências de bases negativas.

• Atividades que permitam compreender a relação entre a base negativa e o expoente
par ou ímpar.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende a relação
entre a base negativa e o expoente par
ou ímpar.

• Extração de raízes de índice
qualquer de números inteiros.

• Raiz exata de número inteiro.

• Atividades que permitam ao aluno extrair raízes de índice qualquer de números inteiros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno extrai raízes de índice
qualquer de números inteiros.

• Resolução de expressões que
envolvam potenciação e radiciação de números inteiros.

• Potência com número inteiro na
base e número natural no expoente.
• Raiz exata de número inteiro.
• Operações
com
números inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
expressões que envolvam potenciação e radiciação de números inteiros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve expressões que
envolvam potenciação e radiciação de
números inteiros.

• Atividades que permitam ao aluno fazer estimativas de resultados de adições, subtrações, multiplicações e divisões com números inteiros e, após resolver essas situações, comparar com as estimativas e validar
o resultado.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno estima resultados de
adições, subtrações, multiplicações e
divisões com números inteiros e, após
resolver essas situações, compara
com as estimativas e valida o resultado.

• Frações.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer frações como partes de inteiros, resultados de uma divisão, razões e operadores.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece frações como
partes de inteiros, resultados de uma
divisão, razões e operadores.

• Frações.

• Atividades que permitam ao aluno identificar frações equivalentes em contextos diversos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica frações equivalentes em contextos diversos.

• Cálculo de potências de bases negativas.
• Compreensão da relação entre a base negativa e o expoente par ou ímpar.

• Reconhecer números racionais representados na forma
fracionária ou na
forma decimal, em
contextos diversos,

• Resolução e elaboração de
cálculos (mentais ou escritos,
exatos ou aproximados), envolvendo operações com números inteiros por meio de estratégias variadas, compreendendo os processos envolvidos.
• Reconhecimento de frações
como partes de inteiros, resultados de uma divisão, razões
e operadores.
• Identificação de frações equivalentes em contextos diversos.
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e explorar diferentes significados.

• Analisar, interpretar, formular e resolver situaçõesproblema, compreendendo diferentes
significados
das operações envolvendo números
racionais.

• Comparação e ordenação de
frações.

• Frações.

• Atividades que permitam ao aluno comparar e ordenar frações em contextos diversos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compara e ordena frações em contextos diversos.

• Resolução de problemas envolvendo a associação entre
razão e fração.

• Frações.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas envolvendo a associação entre razão e
fração.

• Reconhecimento de que todo
número natural e inteiro é número racional.

• Números
nais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo a associação entre
razão e fração. Por exemplo: a razão que representa duas partes de uma grandeza
para três partes desta (ou de outra grandeza) é representada por 2/3.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer números naturais e inteiros como números racionais.

• Comparação e ordenação de
números racionais em diferentes contextos, associandoos a pontos da reta numérica.

• Comparação e ordenação de números racionais.
• Associação de números racionais a
pontos da reta numérica.

• Atividades que permitam ao aluno comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos, utilizando suas representações fracionária ou decimal.
• Atividades que permitam ao aluno associar
números racionais a pontos de uma reta numérica, utilizando suas representações fracionária ou decimal.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compara e ordena números racionais
em diferentes contextos, utilizando
suas representações fracionária ou
decimal;
• associa números racionais a pontos
de uma reta numérica, utilizando suas
representações fracionária ou decimal.

• Realização de operações de
adição e subtração com números racionais em diferentes contextos.

• Adição e subtração de números
racionais.

• Atividades que permitam ao aluno realizar
operações de adição e subtração com os
números racionais em diferentes contextos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno realiza operações de
adição e subtração com os números
racionais em diferentes contextos.

• Resolução de expressões com
adições e subtrações de números racionais.

• Adição e subtração de números
racionais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
expressões com adições e subtrações de
números racionais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve expressões com
adições e subtrações de números racionais.

• Análise, interpretação e resolução de situaçõesproblema envolvendo os diferentes significados de adição

• Adição e subtração de números
racionais.

• Atividades que permitam ao aluno analisar,
interpretar e resolver situações-problema
envolvendo os diferentes significados de
adição e subtração de números racionais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno analisa, interpreta e resolve situações-problema envolvendo
os diferentes significados de adição e
subtração de números racionais.

racio-
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece números naturais e inteiros como números racionais.

e subtração de números racionais.
• Formulação de situaçõesproblema envolvendo adição
e subtração de números racionais.

• Adição e subtração de números
racionais.

• Atividades que permitam ao aluno formular
situações-problema envolvendo os diferentes significados de adição e subtração de
números racionais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno formula situações-problema envolvendo os diferentes significados de adição e subtração de números racionais.

• Compreensão e utilização de
multiplicação e divisão de números racionais, da relação
entre elas e suas propriedades.

• Multiplicação e divisão de números
racionais.

• Atividades que permitam ao aluno compreender e utilizar multiplicação e divisão de
números racionais, a relação entre elas e
suas propriedades.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno utiliza a multiplicação e
a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades
operatórias.

• Resolução de expressões com
multiplicação e divisão de números racionais.

• Multiplicação e divisão de números
racionais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
expressões com multiplicação e divisão de
números racionais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve expressões com
multiplicação e divisão de números racionais.

• Análise, interpretação e resolução de situaçõesproblema envolvendo os diferentes significados de multiplicação e divisão de números
racionais.

• Multiplicação e divisão de números
racionais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno analisa, interpreta e resolve situações-problema envolvendo
os diferentes significados de multiplicação e divisão de números racionais.

• Formulação de situaçõesproblema envolvendo multiplicação e divisão de números
racionais.

• Multiplicação e divisão de números
racionais.

• Atividades que permitam ao aluno analisar,
interpretar e resolver situações-problema
envolvendo os diferentes significados de
multiplicação e divisão de números racionais.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
um mesmo problema utilizando diferentes
algoritmos.
• Atividades que permitam ao aluno formular
situações-problema envolvendo os diferentes significados de multiplicação e divisão
de números racionais.

• Resolução e elaboração de
problemas que envolvam as
operações com números racionais.

• Problemas envolvendo operações
com números racionais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas que envolvam as operações com
números racionais.

• Resolução de um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos.

• Problemas envolvendo operações

• Atividades que permitam ao aluno resolver
um mesmo problema utilizando diferentes
algoritmos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve um mesmo
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno formula situações-problema envolvendo os diferentes significados de multiplicação e divisão de
números racionais.

com números racionais.

• Conhecer, compreender, analisar e
aplicar os diferentes usos para as letras, em situações
que envolvam variáveis, incógnitas,
fórmulas e regularidades.

problema utilizando diferentes algoritmos.

• Reconhecimento de que as
resoluções de um grupo de
problemas que têm a mesma
estrutura pode ser obtidas utilizando-se os mesmos procedimentos.

• Problemas envolvendo operações
com números racionais.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura pode
ser obtidas utilizando-se os mesmos procedimentos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece que as resoluções de um grupo de problemas que
têm a mesma estrutura pode ser obtidas utilizando-se os mesmos procedimentos.

• Representação por meio de
um fluxograma dos passos
utilizados para resolver um
grupo de problemas.

• Problemas envolvendo operações
com números racionais.

• Atividades que permitam ao aluno representar por meio de um fluxograma os passos
utilizados para resolver um grupo de problemas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno representa por meio de
um fluxograma os passos utilizados
para resolver um grupo de problemas.

• Compreensão da ideia de variável, representada por letra
ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas,
diferenciando-a da ideia de incógnita.

• Linguagem
brica.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece e descreve a relação entre
duas grandezas a partir de jogos e material concreto;
• identifica letras em situações que envolvam relações numéricas e padrões;
• representa a relação entre grandezas
utilizando letras e números;
• compreende a ideia de variável, diferenciando-a da ideia de incógnita;
• identifica letras em fórmulas de área,
de volume, de perímetro etc.

• Classificação de 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.

• Sequências recursivas e não recursivas.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer e descrever a relação entre duas grandezas por meio de atividades com jogos e
material concreto.
• Atividades que permitam ao aluno identificar letras em situações que envolvam relações numéricas e padrões.
• Atividades que permitam ao aluno observar
e representar a relação entre grandezas utilizando letras e números.
• Atividades que permitam ao aluno compreender a ideia de variável, diferenciando-a da
ideia de incógnita.
• Atividades que permitam ao aluno identificar letras em fórmulas de área, de volume,
de perímetro etc.
• Atividades que permitam ao aluno investigar regularidades em sequências recursivas.
• Atividades que permitam ao aluno expressar simbolicamente um termo qualquer na
continuidade de uma sequência, identificando sua recursividade.

algé-
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• investiga regularidades em sequências recursivas;
• expressa simbolicamente um termo
qualquer na continuidade de uma sequência, identificando sua recursividade;

• Conhecer, compreender, aplicar e
analisar problemas
que possam ser representados
por

• Utilização da simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.

• Linguagem algébrica e regularidades.

• Reconhecimento de que duas
expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.

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

• Resolução e elaboração de
problemas que possam ser representados por equações
polinomiais de 1º grau, fazendo uso das propriedades
da igualdade.

• Equações polinomiais de 1º grau.

• Atividades que permitam ao aluno classificar sequências em recursivas e não recursivas.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer sequências recursivas e não recursivas
em obras de arte e textos diversos.
• Atividades que permitam ao aluno observar
e reconhecer símbolos algébricos como elementos que possam generalizar regularidades presentes em sequências numéricas.
• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de situações-problema de contextos diversos, explorar e analisar expressões algébricas que expressem as regularidades de sequências numéricas.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
e socializar expressões algébricas que expressem as regularidades de sequências
numéricas.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer quando duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma
mesma sequência numérica são ou não
equivalentes.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
e descrever, por meio de linguagem algébrica, uma expressão geral que represente
uma sequência numérica.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
e descrever, por meio de linguagem algébrica, a ordem dos termos de uma sequência numérica.

• classifica sequências em recursivas e
não recursivas;
• reconhece sequências recursivas e
não recursivas em obras de arte e textos diversos.

• Atividades que permitam ao aluno recordar
as propriedades da igualdade (princípios
aditivo e multiplicativo da igualdade).
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas
envolvendo
equações

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza as propriedades da igualdade;
• resolve problemas envolvendo equações polinomiais de 1º grau, utilizando
as propriedades da igualdade;
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• observa e reconhece símbolos algébricos como elementos que possam generalizar regularidades presentes em
sequências numéricas;
• explora e analisa expressões algébricas que expressem as regularidades
de sequências numéricas;
• elabora e socializa expressões algébricas que expressem as regularidades
de sequências numéricas.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece quando duas expressões
algébricas obtidas para descrever a
regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes;
• analisa e descreve, por meio de linguagem algébrica, uma expressão geral que represente uma sequência numérica;
• analisa e descreve, por meio de linguagem algébrica, a ordem dos termos de uma sequência numérica.

equações polinomiais de 1º grau, utilizando propriedades da igualdade e
estratégias de resolução,
analisando,
interpretando e validando o
resultado obtido.

• Conhecer, analisar
e compreender a
variação de proporcionalidade direta
e de proporcionalidade inversa entre
duas grandezas,
para elaborar e resolver problemas
utilizando cálculos
mentais, sentenças algébricas e a
propriedade fundamental das proporções.

• Utilização de estratégias e
procedimentos de resolução
de problemas envolvendo
equações polinomiais de 1º
grau, analisando, interpretando e validando o resultado
obtido.
• Observação da variação proporcional entre grandezas,
descrevendo a relação existente entre elas e elaborando
estratégias de resolução de
problemas envolvendo esse
tipo de variação em diversos
contextos.

• Equações polinomiais de 1º grau.

• Compreensão do conceito de
razão entre duas grandezas e
resolução de problemas diversos.

• Razão.

• Compreensão de
proporção é uma
de duas razões, e
de problemas em
diversos.

• Proporção.

que uma
igualdade
resolução
contextos

• Reconhecimento e interpretação do significado das variações de proporcionalidade

• Variação
grandezas.

entre

• Grandezas diretamente proporcionais e grandezas

polinomiais de 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
e socializar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de
1º grau.
• Atividades que permitam ao aluno a utilização de estratégias e procedimentos para resolver problemas envolvendo equações polinomiais de 1º grau, analisando, interpretando e validando o resultado obtido.

• elabora e socializa problemas que
possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau.

• Atividades que permitam ao aluno observar
a variação proporcional entre grandezas em
diferentes contextos, descrevendo a relação existente entre elas.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
estratégias de resolução de problemas envolvendo variação proporcional em diversos
contextos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• observa e analisa a variação entre
grandezas em diferentes contextos,
descrevendo a relação existente entre
elas;
• elabora estratégias de resolução de
problemas envolvendo variação proporcional em diversos contextos.

• Atividades que permitam ao aluno compreender o conceito de razão entre duas grandezas.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas diversos envolvendo o conceito
de razão entre duas grandezas.
• Atividades que permitam ao aluno compreender uma proporção como uma igualdade
entre duas razões.
• Atividades que permitam compreender e
utilizar a propriedade fundamental das proporções na resolução de problemas em contextos diversos.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer a variação de proporcionalidade direta
entre duas grandezas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno utiliza o conceito de razão entre duas grandezas para resolver problemas diversos.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno utiliza estratégias e procedimentos para resolver problemas
envolvendo equações polinomiais de
1º grau, analisando, interpretando e
validando o resultado obtido.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno utiliza o conceito de proporção e a propriedade fundamental
das proporções na resolução de problemas em contextos diversos.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:

• Conhecer, analisar,
compreender
e
aplicar transformações de polígonos
representados no
plano cartesiano,
distinguindo os diferentes tipos de
transformações simétricas,
utilizando instrumentos de desenho ou

direta e inversa entre duas
grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.

inversamente proporcionais.

• Resolução de problemas envolvendo grandezas direta e
inversamente proporcionais,
usando cálculos mentais, sentenças algébricas e a propriedade fundamental das proporções.

• Problemas envolvendo grandezas
diretamente proporcionais e grandezas
inversamente proporcionais.

• Localização de coordenadas
cartesianas e representação
dos vértices de um polígono
no plano cartesiano.

• Plano cartesiano.

• Atividades que permitam ao aluno interpretar o significado da variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
sentenças algébricas (y = k  x ou y / x = k)
para expressar a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer a variação de proporcionalidade inversa
entre duas grandezas.
• Atividades que permitam ao aluno interpretar o significado da variação de proporcionalidade inversa entre duas grandezas.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
sentenças algébricas (y  x = k ou y = k / x)
para expressar a relação entre duas grandezas inversamente proporcionais.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
situações-problema envolvendo grandezas
direta e inversamente proporcionais,
usando cálculos mentais, sentenças algébricas e a propriedade fundamental das
proporções.

• reconhece a variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas;
• interpreta o significado da variação de
proporcionalidade direta entre duas
grandezas;
• utiliza sentenças algébricas para expressar a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais;
• reconhece a variação de proporcionalidade inversa entre duas grandezas;
• interpreta o significado da variação de
proporcionalidade inversa entre duas
grandezas;
• utiliza sentenças algébricas para expressar a relação entre duas grandezas inversamente proporcionais.

• Atividades que permitam ao aluno localizar
coordenadas de pontos marcados nos eixos
e quadrantes do plano cartesiano.
• Atividades que permitam ao aluno marcar
pontos nos eixos e quadrantes do plano cartesiano.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que a inversão das coordenadas de um
ponto implica mudança de sua localização.
• Atividades que permitam ao aluno representar os vértices de um polígono no plano cartesiano.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• localiza coordenadas de pontos marcados nos eixos e quadrantes do
plano cartesiano;
• marca pontos nos eixos e quadrantes
do plano cartesiano;
• reconhece que a inversão das coordenadas de um ponto implica mudança
de sua localização;
• representa os vértices de um polígono
no plano cartesiano.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situações-problema envolvendo grandezas direta e
inversamente proporcionais, usando
cálculos mentais, sentenças algébricas e a propriedade fundamental das
proporções.

softwares de geometria dinâmica e
vinculando esse estudo a representações planas de
obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.

• Observação e realização de
transformações de polígonos
representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas
dos vértices por um número
inteiro.

• Transformações
geométricas
de
polígonos no plano
cartesiano.

• Atividades que permitam ao aluno observar
e realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas dos
vértices por um número inteiro, descrevendo o que se observa.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno realiza transformações
de polígonos representados no plano
cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas dos vértices por
um número inteiro, descrevendo o que
se observa.

• Reconhecimento e representação, no plano cartesiano, de
simétricos em relação aos eixos e à origem.

• Transformações
geométricas
de
polígonos no plano
cartesiano.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer e representar, no plano cartesiano, os
pontos simétricos em relação aos eixos.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer e representar, no plano cartesiano, os
simétricos em relação à origem.
• Atividade que permitam reconhecer e representar, no plano cartesiano, polígonos simétricos em relação aos eixos.
• Atividades que permitam reconhecer e representar, no plano cartesiano, polígonos simétricos em relação à origem.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece e representa, no plano cartesiano, pontos simétricos em relação
aos eixos;
• reconhece e representa, no plano cartesiano, pontos simétricos em relação
à origem;
• reconhece e representa, no plano cartesiano, polígonos simétricos em relação aos eixos;
• reconhece e representa, no plano cartesiano, polígonos simétricos em relação à origem.

• Identificação e diferenciação
dos tipos de transformações
simétricas de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.
• Identificação de figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, reconhecendo características dessas transformações em representações planas de obras de
arte, elementos arquitetônicos, entre outros.

• Simetria de translação, rotação e reflexão.

• Atividades que permitam ao aluno identificar e diferir os tipos de transformações simétricas de translação, rotação e reflexão,
usando instrumentos de desenho (régua,
transferidor, esquadros etc.) ou softwares
de geometria dinâmica (Geogebra, por
exemplo).
• Atividades que permitam ao aluno identificar figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, reconhecendo características dessas transformações em representações planas de obras de arte (algumas obras de Maurits Cornelis Escher, por
exemplo), elementos arquitetônicos, entre
outros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica e difere os tipos de transformações simétricas de
translação, rotação e reflexão, usando
instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

• Simetria de translação, rotação e reflexão.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica figuras obtidas
por simetrias de translação, rotação e
reflexão, reconhecendo características dessas transformações em representações planas de obras de arte,
elementos arquitetônicos, entre outros.

• Construir circunferências utilizando
diferentes maneiras, reconhecendoas como lugares
geométricos e utilizá-las para fazer
composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.

• Construção de figuras usando
simetrias de translação, rotação e reflexão, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

• Simetria de translação, rotação e reflexão.

• Atividades que permitam ao aluno construir
figuras utilizando simetrias de translação,
rotação e reflexão, utilizando instrumentos
de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói figuras utilizando simetrias de translação, rotação e reflexão, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

• Utilização de diferentes maneiras de se construir uma circunferência.

• A circunferência
como lugar geométrico.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói uma circunferência de diferentes maneiras.

• Reconhecimento da circunferência como um lugar geométrico e identificação de seus
elementos.

• A circunferência
como lugar geométrico.

• Atividades que permitam ao aluno construir
uma circunferência de diferentes maneiras.
Por exemplo: utilizando compasso, ou lápis
e barbante, ou software Geogebra.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer a circunferência como lugar geométrico
dos pontos que estão equidistantes de um
ponto central.
• Atividades que permitam identificar raio,
corda e diâmetro de uma circunferência.
• Atividades que permitam ao aluno determinar o centro desconhecido de uma circunferência dada.

• Estabelecimento do número 
como a razão entre a medida
do comprimento de uma circunferência e seu diâmetro.

• Medida do comprimento da circunferência.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece o número 
como a razão entre a medida do comprimento de uma circunferência e seu
diâmetro.

• Resolução de problemas envolvendo as medidas do comprimento e do diâmetro de
uma circunferência.

• Medida do comprimento da circunferência.

• Atividades que permitam ao aluno mensurar o comprimento e o diâmetro de diferentes circunferências, obtidas a partir de objetos (latas, recipientes cilíndricos, entre outros), organizando as medidas obtidas em
uma tabela e, posteriormente, dividindo-se
as medidas dos comprimentos pelas respectivas medidas dos diâmetros.
• Atividades que permitam ao aluno compreender e resolver problemas envolvendo as
medidas do comprimento e do diâmetro de
uma circunferência, inclusive os de natureza histórica.

• Utilização de circunferências
em construções geométricas.

• Construções geométricas.

• Atividades que permitam ao aluno construir
uma reta perpendicular a uma reta dada utilizando circunferências desenhadas com
compasso.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece a circunferência como lugar geométrico dos pontos que estão
equidistantes de um ponto central;
• identifica raio, corda e diâmetro de
uma circunferência;
• determina o centro desconhecido de
uma circunferência dada.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende e resolve
problemas envolvendo as medidas do
comprimento e do diâmetro de uma
circunferência, inclusive os de natureza histórica.

• Conhecer, analisar,
compreender
e
aplicar relações entre pares de ângulos determinados
por um feixe de retas paralelas intersectadas por uma
reta
transversal,
considerando a nomenclatura correta
e caracterizando
cada tipo de relação para resolver
problemas diversos.

• Atividades que permitam ao aluno construir
retângulos e quadrados utilizando circunferências desenhadas com compasso.

• constrói uma reta perpendicular a
uma reta dada utilizando circunferências desenhadas com compasso;
• constrói retângulos e quadrados utilizando circunferências desenhadas
com compasso.

• Reconhecimento e utilização
de circunferências em composições artísticas.

• Construções geométricas.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer outras aplicações (no caso, artísticas)
das circunferências.
• Atividades que permitam ao aluno construir
composições artísticas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece outras aplicações (no caso,
artísticas) das circunferências;
• constrói composições artísticas.

• Resolução de problemas envolvendo objetos equidistantes.

• A circunferência
como lugar geométrico.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo objetos equidistantes.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas envolvendo objetos equidistantes.

• Identificação das posições
das retas num plano, reconhecendo e expressando as
principais características delas, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.

• Posições das retas
num plano.

• Atividades que permitam ao aluno identificar as posições das retas num plano, reconhecendo e expressando as principais características delas, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica (Geogebra,
por exemplo).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica as posições
das retas num plano, reconhecendo e
expressando as principais características delas, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.

• Reconhecimento e determinação de relações entre pares
de ângulos determinados por
um feixe de retas paralelas intersectadas por uma reta
transversal, considerando a
nomenclatura correta e caracterizando cada tipo de relação.

• Relações entre ângulos
formados
por retas paralelas
intersectadas por
uma reta transversal.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer pares de ângulos determinados por um
feixe de retas paralelas intersectadas por
uma reta transversal.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer e relacionar os ângulos correspondentes, os ângulos colaterais e os ângulos alternos, caracterizando cada tipo de relação.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece pares de ângulos determinados por um feixe de retas paralelas
intersectadas por uma reta transversal;
• reconhece e relaciona os ângulos correspondentes, os ângulos colaterais e
os ângulos alternos, caracterizando
cada tipo de relação.

• Resolução de problemas diversos que envolvam ângulos
determinados por um feixe de
retas paralelas intersectadas
por uma reta transversal.

• Relações entre ângulos
formados
por retas paralelas
intersectadas por
uma reta transversal.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas que envolvam ângulos determinados por um feixe de retas paralelas intersectadas por uma reta transversal.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas que
envolvam ângulos determinados por
um feixe de retas paralelas intersectadas por uma reta transversal.
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• Conhecer, analisar,
compreender, sintetizar e aplicar triângulos no que
tange às construções quando se conhecem apenas as
medidas de seus
lados, à condição
de existência, à
soma das medidas
de seus ângulos internos e à peculiar
rigidez geométrica.

• Construção de triângulos
usando régua e compasso.

• Construção de triângulos.

• Descrição de um algoritmo,
por escrito e por meio de um
fluxograma, para a construção de um triângulo qualquer,
conhecidas as medidas dos
três lados.

• Construção de triângulos.

• Resolução de problemas envolvendo a construção de triângulos usando régua e compasso.

• Construção de triângulos.

• Investigação da condição de
existência dos triângulos
quanto às medidas dos lados.

• Condição de existência dos triângulos.

• Atividades que permitam ao aluno perceber
o quão difícil é construir um triângulo, conhecendo-se apenas as medidas dos lados,
utilizando apenas régua.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
estratégias de construção de triângulos, conhecendo-se apenas as medidas dos lados,
utilizando régua e compasso.
• Atividades que permitam ao aluno compreender a construção de triângulos, conhecendo-se apenas as medidas dos seus lados, usando régua para traçar um dos lados
e compasso para traçar circunferências de
centro nos extremos do lado traçado e raios
iguais aos outros dois lados, verificando que
uma das intersecções dessas circunferências determina o terceiro vértice do triângulo.
• Atividades que permitam ao aluno descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de
um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói triângulos,
quando se conhecem apenas as medidas dos lados, utilizando régua e compasso.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo a construção de triângulos usando régua e compasso. Por
exemplo: a construção da planta baixa de
um terreno triangular que se deseja cercar
e cujas medidas dos seus lados são conhecidas.
• Atividades que permitam ao aluno construir
triângulos utilizando material concreto (canudos, por exemplo), observando a possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar
material concreto (canudos, por exemplo)
para perceber que, se a medida de um lado
for maior ou igual ao comprimento dos

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas envolvendo a construção de triângulos
usando régua e compasso.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno descreve, por escrito e
por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas
dos três lados.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece a possibilidade ou a impossibilidade de se construir triângulos
utilizando materiais concretos (canudos, por exemplo) de comprimentos
diversos;

•

•
•

• Verificação de que a soma
das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180° e resolução de
problemas envolvendo esse
conhecimento.

• Soma das medidas dos ângulos
internos dos triângulos.

•

•
• Reconhecimento da rigidez
geométrica dos triângulos e
suas aplicações.

• Rigidez
geométrica dos triângulos.

•

outros dois juntos, não será possível construir o terceiro lado e, consequentemente, o
triângulo.
Atividades que permitam ao aluno utilizar
materiais concretos (canudos, por exemplo)
para perceber que, quando a medida do
lado maior é igual à soma das medidas dos
outros dois, também não será possível
construir o triângulo.
Atividades que permitam ao aluno sistematizar a condição de existência dos triângulos
quanto às medidas dos lados.
Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo a condição de existência dos triângulos quanto às medidas
dos lados.
Atividades que permitam ao aluno verificar
que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180°. Um
método consiste em entregar aos alunos
polígonos diversos impressos em meia folha
ou em uma folha inteira de papel, marcar os
ângulos internos de cada polígono, separálos por meio de recortes e juntar os ângulos
internos de cada parte recortada em torno
de um único vértice. Para o mesmo objetivo,
pode-se, ainda, utilizar régua e compasso
ou software de geometria dinâmica (Geogebra, por exemplo).
Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo a soma das medidas
dos ângulos internos de um triângulo.
Atividades que permitam ao aluno construir
polígonos de diferentes tipos, usando material concreto (canudos, palitos de picolé, entre outros), para observar a propriedade da
rigidez dos triângulos e compreender que o
triângulo é o único polígono que possui rigidez.

1250

• sistematiza a condição de existência
dos triângulos quanto às medidas dos
lados;
• resolve problemas envolvendo a condição de existência dos triângulos
quanto às medidas dos lados.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• comprova que a soma das medidas
dos ângulos internos de um triângulo
qualquer é 180°, utilizando material
concreto, régua e transferidor ou software de geometria dinâmica;
• resolve problemas envolvendo a soma
das medidas dos ângulos internos de
um triângulo.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece a rigidez geométrica como
uma peculiaridade dos triângulos;
• reconhece a rigidez triangular e suas
aplicações
na
construção
de

• Conhecer, analisar,
compreender, sintetizar e aplicar polígonos regulares
em contextos diversos que permitam
determinar a medida de cada ângulo interno, sem o
uso de fórmula, relacionar ângulos internos e externos e
descrever algoritmos de construção
desses polígonos
de forma escrita e
por meio de fluxograma.

• Classificação de polígonos em
regulares e não regulares

• Polígonos regulares.

• Cálculo das medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas.

• Polígonos regulares.

• Construção e identificação de
ângulos externos de um polígono.

• Polígonos.

• Verificação de que a soma
das medidas dos ângulos externos de um polígono é
360°.

• Polígonos.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer a rigidez triangular e suas aplicações,
como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e
outras), na fabricação de peças ou nas artes
plásticas.
• Atividades que permitam ao aluno aplicar o
conhecimento sobre rigidez geométrica dos
triângulos na resolução de problemas.
• Atividades que permitam ao aluno classificar polígonos em regulares e não regulares.

estruturas, na fabricação de peças ou
nas artes plásticas;
• aplica o conhecimento sobre rigidez
geométrica dos triângulos na resolução de problemas.

• Atividades que permitam ao aluno calcular
as medidas dos ângulos internos de um polígono regular sem utilizar fórmulas. Um método consiste em: a partir de um dos vértices do polígono, traçam-se todas as diagonais possíveis, o que divide o polígono em
certa quantidade de triângulos, a qual deve
ser multiplicada por 180° (soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo) e
o produto deve ser dividido pela quantidade
de ângulos internos do polígono. O resultado será a medida dos ângulos internos do
polígono regular.
• Atividades que permitam ao aluno construir
ângulos externos de polígonos. Para isso,
pode-se prolongar os lados com o auxílio de
uma régua e sempre no mesmo sentido e,
em seguida, marcar os ângulos formados
pelo prolongamento de cada lado e o lado
adjacente a ele.
• Atividades que permitam ao aluno verificar
que a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono é 360°. Um método
consiste em entregar aos alunos polígonos
diversos impressos em meia folha ou em
uma folha inteira de papel, marcar os ângulos externos de cada polígono, separá-los

• Propostas que permitam verificar
como o aluno calcula as medidas dos
ângulos internos de um polígono regular sem utilizar fórmulas.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno classifica polígonos em
regulares e não regulares.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói ângulos externos de polígonos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno comprova que a soma
das medidas dos ângulos externos de
um polígono é 360°.

• Relações entre ângulos internos e externos de polígonos
regulares.

• Polígonos regulares.

•

•

•

•

• Utilização da relação entre ângulos internos e externos de
polígonos na elaboração de
sequências de comandos
para definição de trajetórias e
produção de desenhos.

• Polígonos.

•

•

•

por meio de recortes feitos ao longo dos lados dos polígonos e juntar os ângulos externos de cada parte recortada em torno de
um único vértice. Para o mesmo objetivo,
pode-se, ainda, utilizar régua e compasso
ou software de geometria dinâmica (Geogebra, por exemplo).
Atividades que permitam ao aluno verificar
que a soma da medida de cada ângulo interno com a medida do seu respectivo ângulo externo em um polígono é sempre igual
a 180º, ou seja, os ângulos internos e seus
correspondentes externos são suplementares.
Atividades que permitam ao aluno calcular
a medida de cada ângulo interno de um polígono regular a partir da determinação da
medida de cada ângulo externo.
Atividades que permitam ao aluno construir
generalizações para as medidas do ângulo
externo e do ângulo interno de um polígono
regular de n lados.
Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas diversos envolvendo generalizações das medidas do ângulo externo e do
ângulo interno de um polígono regular de n
lados.
Atividades que permitam ao aluno utilizar a
relação entre ângulos externos e internos
de um polígono (ângulos suplementares) e
a ideia de giro na resolução de uma situação-problema simples.
Atividades que permitam ao aluno utilizar a
relação entre ângulos externos e internos
(ângulos suplementares) para criar uma sequência de comandos na construção de um
polígono.
Atividades que permitam ao aluno generalizar o cálculo da medida de ângulos em
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• comprova que os ângulos internos de
um polígono e seus correspondentes
externos são suplementares;
• calcula a medida de cada ângulo interno de um polígono regular a partir
da determinação da medida de cada
ângulo externo;
• constrói generalizações para as medidas do ângulo externo e do ângulo interno de um polígono regular de n lados;
• resolve problemas diversos envolvendo generalizações das medidas do
ângulo externo e do ângulo interno de
um polígono regular de n lados.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza a relação entre ângulos externos e internos de um polígono (ângulos suplementares) e a ideia de giro na
resolução de uma situação-problema
simples;
• utiliza a relação entre ângulos externos e internos (ângulos suplementares) para criar uma sequência de comandos na construção de um polígono;

mudança de trajetórias e na construção de
polígonos.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas utilizando a relação entre ângulos internos e externos de polígonos na elaboração de sequências de comandos para
definição de trajetórias e produção de desenhos.

• generaliza o cálculo da medida de ângulos em mudança de trajetórias e na
construção de polígonos;
• resolve problemas utilizando a relação
entre ângulos internos e externos de
polígonos na elaboração de sequências de comandos para definição de
trajetórias e produção de desenhos.

• Relação entre ângulos internos de polígonos regulares na
construção de mosaicos e ladrilhamentos, e resolução de
problemas.

• Polígonos regulares.

• Atividades que permitam ao aluno observar
mosaicos e ladrilhamentos.
• Atividades que permitam ao aluno verificar
experimentalmente quais são os polígonos
regulares que cobrem perfeitamente o
plano e quais são as propriedades matemáticas de um polígono regular que lhe permitem pavimentar ou não o plano.
• Atividades que permitam ao aluno generalizar os procedimentos que verificam se é ou
não possível pavimentar o plano com um
determinado tipo de polígono regular.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo ângulos internos de
polígonos regulares na construção de mosaicos e ladrilhamentos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• comprova experimentalmente quais
são os polígonos regulares que cobrem perfeitamente o plano e quais
são as propriedades matemáticas de
um polígono regular que lhe permitem
pavimentar ou não o plano;
• generaliza os procedimentos que verificam se é ou não possível pavimentar
o plano com um determinado tipo de
polígono regular;
• resolve problemas envolvendo ângulos internos de polígonos regulares na
construção de mosaicos e ladrilhamentos.

• Descrição de um algoritmo,
por escrito e por meio de um
fluxograma, para a construção de um polígono regular,
conhecida a medida de seu
lado.

• Polígonos regulares.

• Atividades que permitam ao aluno construir
um triângulo equilátero, conhecida a medida de seu lado, utilizando régua, compasso e um algoritmo de construção por escrito e por meio de um fluxograma.
• Atividades que permitam ao aluno construir
um quadrado, conhecida a medida de seu
lado, utilizando régua, compasso e um algoritmo de construção por escrito e por meio
de um fluxograma.
• Atividades que permitam ao aluno construir
um pentágono regular, conhecida a medida
de seu lado, utilizando régua, compasso e

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• constrói um triângulo equilátero, conhecida a medida de seu lado, utilizando régua, compasso e um algoritmo de construção por escrito e por
meio de um fluxograma;
• constrói um quadrado, conhecida a
medida de seu lado, utilizando régua,
compasso e um algoritmo de construção por escrito e por meio de um fluxograma;
• constrói um pentágono regular, conhecida a medida de seu lado, utilizando
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• Resolver e elaborar
problemas que envolvam medidas de
grandezas inseridos em contextos
oriundos de situações cotidianas ou
de outras áreas do
conhecimento, reconhecendo que
toda medida empírica é aproximada.

um algoritmo de construção, por escrito e
por meio de um fluxograma.

régua, compasso e um algoritmo de
construção por escrito e por meio de
um fluxograma.

• Resolução e elaboração de
problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as
unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).
• Observação, interpretação e
aplicação de medidas de
massa encontradas em embalagens para resolver problemas em situações cotidianas.

• Cálculo do volume
de blocos retangulares envolvendo
as unidades de
medida convencionais mais usuais.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas de cálculo de medida
do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico,
decímetro cúbico e centímetro cúbico).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas de cálculo de medida do volume
de blocos retangulares, envolvendo as
unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).

• Problemas envolvendo medições.

• Atividades que permitam ao aluno ler rótulos de embalagens e compreender que eles
fornecem informações necessárias sobre
os produtos, subsidiando escolhas adequadas e/ou instruindo sobre a forma correta
de utilizá-los.
• Atividades que permitam ao aluno pensar
em situações diárias relacionadas a medidas de massa.
• Atividades que permitam ao aluno estabelecer e elaborar relações entre medidas de
massa (gramas e quilogramas), relacionando-as com medidas de outras grandezas (altura e idade, por exemplo).
• Atividade que permitam resolver e elaborar
problemas com mais de uma solução, envolvendo medidas de massa.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• argumenta sobre a importância das informações fornecidas em rótulos de
embalagens e de que maneira elas podem subsidiar escolhas adequadas ou
instruir acerca da correta utilização de
um produto;
• aplica medidas de massa em situações diárias;
• relaciona e aplica medidas de massa
(gramas e quilogramas);
• relaciona medidas de massa com medidas de outras grandezas;
• resolve e avalia problemas com mais
de uma solução, envolvendo medidas
de massa.

• Observação, interpretação,
relação e aplicação de medidas de massa e capacidade
em situações cotidianas que
envolvam alimentação e saúde.

• Problemas envolvendo medições.

• Atividades que permitam ao aluno conscientizar-se acerca da importância da quantidade e da qualidade dos alimentos consumidos. Para isso, pode-se – a partir de uma
tabela contendo determinados alimentos,
suas massas ou capacidades e a quantidade de açúcar e sódio contida em cada um
deles – solicitar que os alunos façam composições de lanches da forma que acharem
conveniente, anotando as quantidades de
açúcar e sódio ingeridas em cada

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• decide sobre a quantidade de determinado alimento a ser ingerido, tomando
como referência as quantidades diárias de sódio e açúcar recomendadas
pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) para serem ingeridas;
• resolve problemas relacionados à
área da saúde em que são
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•

•

• Observação, interpretação e
aplicação de medidas de capacidade presentes em situações envolvendo recursos hídricos relacionados à produção de bens de consumo.

• Problemas envolvendo medições.

• Utilização das medidas de
massa, distância e capacidade e os custos na utilização
dos meios de transporte.

• Problemas envolvendo medições.

•

•

composição e comparando-as com as quantidades diárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que são limitadas a 5g de sódio e 50g de açúcar.
Atividades que permitam ao aluno relacionar quantidades pequenas de medidas de
massa e capacidade com a prevenção de
doenças (hipertensão, por exemplo).
Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas relacionados à área da saúde
em que são empregadas diferentes unidades de medida para tomada de decisão.
Atividades que permitam ao aluno conceituar água invisível e como as medidas de
capacidade são aplicadas nos recursos hídricos, relacionando-as com a produção de
bens de consumo.
Atividades que permitam ao aluno compreender e argumentar sobre a importância
das medidas de capacidade, área e volume
na agricultura, em contexto local, regional e
global.

• Atividades que permitam ao aluno conscientizar-se, por meio da utilização das medidas
de massa e distância, sobre o uso dos
meios de transporte e seu impacto para o
meio ambiente.
• Atividades que permitam ao aluno observar,
interpretar e aplicar medidas de distância,
massa e de capacidade, presentes em situações envolvendo o uso dos meios de transporte.
• Atividades que permitam ao aluno compreender e relacionar as medidas de capacidade na resolução de problemas de cálculo
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empregadas diferentes unidades de
medida para tomada de decisão.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece o conceito de água invisível;
• aplica medidas de capacidade em situações envolvendo recursos hídricos,
relacionando-as com a produção de
bens de consumo;
• argumenta sobre a importância das
medidas de capacidade, área e volume na agricultura em contexto local,
regional e global.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• avalia o impacto do uso dos meios de
transporte no meio ambiente, utilizando argumentos que envolvam medidas de massa e distância;
• observa, interpreta e aplica medidas
de distância, massa e de capacidade,
presentes em situações envolvendo o
uso dos meios de transporte;
• relaciona as medidas de capacidade
na resolução de problemas de cálculo
de combustível, distâncias, custos e
os impactos no meio ambiente.

• Resolver e elaborar
problemas envolvendo cálculo de
medida de área de
figuras planas que
possam ser decompostas por quadrados,
retângulos
e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas
e expressões de
cálculo de área de
triângulos e quadriláteros.

• Conhecer, analisar,
aplicar e sintetizar
experimentos aleatórios em situações
que envolvam cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrência.

• Estabelecimento de expressões para o cálculo de área de
triângulos e quadriláteros.

• Cálculo de área de
figuras planas.

•
•
•
•

de combustível, distâncias, custos e os impactos no meio ambiente.
Atividades que permitam ao aluno conceituar área de figuras planas.
Atividades que permitam ao aluno estabelecer expressões para o cálculo de área de retângulos, quadrados e paralelogramos.
Atividades que permitam ao aluno estabelecer expressão para o cálculo de área de triângulos.
Atividades que permitam ao aluno estabelecer expressão para o cálculo de área de losangos e trapézios.

•

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza o conceito de área de figuras
planas;
• compreende e utiliza expressões para
o cálculo de área de retângulos, quadrados e paralelogramos;
• compreende e utiliza expressão para o
cálculo de área de triângulos;
• compreende e utiliza expressão para o
cálculo de área de losangos e trapézios.

• Resolução e elaboração de
problemas que possam ser resolvidos pela aplicação de expressões de cálculo de área
de triângulos e quadriláteros.

• Cálculo de área de
figuras planas.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas que possam ser resolvidos pela aplicação de expressões de cálculo de área de triângulos e quadriláteros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas que possam ser resolvidos pela
aplicação de expressões de cálculo de
área de triângulos e quadriláteros.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo cálculo de medida de área de figuras planas que possam ser
decompostas por quadrados,
retângulos e/ou triângulos,
utilizando a equivalência entre áreas.
• Cálculo, estimativa, análise e
comparação de probabilidades a partir da análise da frequência de ocorrência de
eventos aleatórios utilizando
diversas estratégias.

• Cálculo de área de
figuras planas.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo cálculo de
medida de área de figuras planas que possam ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas envolvendo cálculo de medida de
área de figuras planas que possam ser
decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.

• Experimentos aleatórios e estimativa de probabilidades por meio de
frequências
de
ocorrências.

• Atividades que permitam ao aluno realizar
experimentos, analisar os resultados obtidos, estimar a probabilidade de ocorrência
de um evento observado e discutir o conceito de probabilidade frequentista, com
base no experimento realizado.
• Atividades que permitam ao aluno consolidar a compreensão do conceito de probabilidade frequentista.
• Atividades que permitam ao aluno destacar
as principais informações sobre as

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• analisa as diferentes possibilidades
para o cálculo de probabilidade;
• realiza experimentos, analisa os resultados obtidos e estima a probabilidade de ocorrência de um evento observado;
• utiliza o conceito de probabilidade frequentista;
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• Compreender o significado de média
estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calculando
seu valor e relacionando-o, intuitivamente, com a amplitude do conjunto
de dados.

• Cálculo de probabilidades de
eventos, comparando e relacionando a probabilidade frequentista e a clássica.

• Relações entre a
probabilidade frequentista e a clássica.

• Conceituação de média aritmética e amplitude de dados
para avaliar situações- -problema e descrever as diferentes soluções para elas, reconhecendo a relação entre esses dois conceitos.

• Média e amplitude
de um conjunto de
dados.

aplicações da probabilidade frequentista
em situações do cotidiano.
• Atividades que permitam ao aluno estabelecer estratégias de resolução para situaçõesproblema, interpretando tabelas simples e
de dupla entrada de frequência, para o cálculo da probabilidade frequentista.

• interpreta uma tabela de frequências
para o cálculo estimado de probabilidade;
• reconhece as principais aplicações da
probabilidade frequentista em situações do cotidiano;
• elabora estratégias de resolução para
situações-problema, interpretando tabelas simples de frequência, para o
cálculo da probabilidade frequentista.

• Atividades que permitam ao aluno retomar
os conceitos de probabilidade clássica e frequentista, destacando as suas aplicações.
• Atividades que permitam ao aluno apresentar e discutir diferentes propostas de resolução para um problema, com enfoque na
argumentação matemática e no uso de diversas representações.
• Atividades que permitam ao aluno calcular
a probabilidade de eventos, comparando e
relacionando a probabilidade frequentista e
a clássica.
• Atividades que permitam ao aluno conceituar média aritmética e suas aplicações no
cotidiano.
• Atividades que permitam ao aluno avaliar
uma situação apresentada a partir do cálculo da média aritmética, observando a amplitude dos dados.
• Atividades que permitam ao aluno descrever as diferentes soluções para um problema proposto.
• Atividades que permitam ao aluno consolidar as principais informações sobre média
aritmética e amplitude dos dados.
• Atividades que permitam ao aluno relacionar intuitivamente média aritmética e amplitude dos dados em situações-problema.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece os conceitos de probabilidade clássica e frequentista;
• propõe diferentes maneiras de resolução para um problema, argumentando
matematicamente e utilizando diversas representações;
• compara e relaciona a probabilidade
frequentista e a clássica.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza a média aritmética em aplicações do cotidiano;
• avalia uma situação apresentada a
partir do cálculo da média aritmética,
observando a amplitude dos dados;
• descreve as diferentes soluções para
um problema proposto;
• relaciona intuitivamente média aritmética e amplitude dos dados em situações-problema.

• Interpretação e validação de
resultados a partir do cálculo
da média estatística.

• Média e amplitude
de um conjunto de
dados.

• Atividades que permitam ao aluno validar o
cálculo da média em situações em que ela
não seja representativa.
• Atividades que permitam ao aluno analisar,
discutir e avaliar a coerência do uso da média aritmética como uma medida que representa um conjunto de dados.
• Atividades que permitam ao aluno refletir
sobre a importância do contexto analisado
para a validação da média como medida representativa.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• valida o cálculo da média em situações em que ela não seja representativa;
• analisa, discute e avalia a coerência
do uso da média aritmética como uma
medida que representa um conjunto
de dados;
• analisa a importância do contexto
para a validação da média como medida representativa.

• Elaboração de estratégias de
soluções para situaçõesproblema envolvendo o cálculo da média para realizar
estimativas e tomada de decisões.

• Média e amplitude
de um conjunto de
dados.

• Atividades que permitam ao aluno analisar
a relação entre o conceito de média aritmética e o seu cálculo na composição de duas
médias.
• Atividades que permitam ao aluno se posicionar com relação a uma situação na qual é
necessária a composição de duas médias
aritméticas, assim como analisar os resultados obtidos.
• Atividades que permitam ao aluno compreender a importância do conceito de média
para embasar estimativas e tomadas de decisões, em certas ocasiões.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• analisa a relação entre o conceito de
média aritmética e o seu cálculo na
composição de duas médias;
• se posiciona com relação a uma situação na qual é necessária a composição de duas médias aritméticas, assim como a análise dos resultados obtidos;
• compreende a importância do conceito de média para embasar estimativas e tomadas de decisões, em certas ocasiões.

• Elaboração de estratégias de
soluções para situaçõesproblema envolvendo o cálculo da média, a partir de dados apresentados em tabelas
de frequência ou em gráficos.

• Média e amplitude
de um conjunto de
dados.

• Atividades que permitam ao aluno discutir
sobre a apresentação de dados a partir de
gráficos de linhas e de barras e tabelas.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
uma situação envolvendo gráficos de linhas
e de barras, para a construção de uma tabela de frequências e posterior cálculo da
média aritmética.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• argumenta sobre a apresentação de
dados a partir de gráficos de linhas e
de barras e tabelas;
• analisa uma situação envolvendo gráficos de linhas e de barras, para a
construção de uma tabela de frequências e posterior cálculo da média aritmética.
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• Planejar e realizar
pesquisa
envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou amostral, e
comunicar os resultados por meio de
relatório escrito, tabelas e gráficos,
com o apoio de planilhas eletrônicas.

• Definição de pesquisa censitária e amostral e diferenciação entre elas pela viabilidade de realização.

• Pesquisa censitária e pesquisa
amostral.

• Atividades que permitam ao aluno conceituar pesquisas censitária e amostral e diferenciálas de acordo com a viabilidade de realização de cada uma, percebendo a importância da pesquisa estatística para compreensão de determinadas situações e para
orientação de tomada de decisão.
• Atividades que permitam ao aluno discutir
sobre o papel social da pesquisa e sua importância para a construção de novos conhecimentos e ampliação e validação de conhecimento pré-existente.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza os conceitos de pesquisa censitária e amostral;
• diferencia pesquisa censitária de pesquisa amostral;
• argumenta sobre a importância da
pesquisa estatística para compreensão de determinadas situações e para
orientação de tomada de decisão;
• argumenta sobre a importância da
pesquisa estatística para a construção
de novos conhecimentos e ampliação
e validação de conhecimento pré-existente.

• Proposição de temas de pesquisas relacionados à realidade social e elaboração de
perguntas e instrumentos
para pesquisas.

• Planejamento
pesquisa.

de

• Atividades que permitam ao aluno refletir
sobre os vários tipos de instrumentos de
pesquisa, enfatizando que os questionários
com respostas objetivas são escolhas mais
comuns pela facilidade e agilidade de aplicação, tabulação e análise estatística.
• Atividades que permitam ao aluno planejar
pesquisas a partir da escolha de temas relacionados à realidade social e do tipo de
pesquisa, além de elaborar perguntas para
questionários de pesquisa.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece os vários tipos de instrumentos de pesquisa;
• argumenta sobre a preferência pela
utilização de questionários com respostas objetivas;
• planeja pesquisas a partir da escolha
de temas relacionados à realidade social e do tipo de pesquisa, além de elaborar perguntas para questionários de
pesquisa.

• Apresentação dos principais
tipos de amostragens, sem
uso de formulações matemáticas.

• Tipos de amostragens.

• Atividades que permitam ao aluno refletir
sobre os impactos que a escolha da amostra pode provocar nos resultados da pesquisa.
• Atividades que permitam ao aluno compreender os conceitos de amostra probabilística e não probabilística e tipos de amostragem (aleatória simples, estratificada e sistemática).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece os impactos que a escolha
da amostra pode provocar nos resultados da pesquisa;
• compreende os conceitos de amostra
probabilística e não probabilística;
• reconhece os tipos de amostragem
(aleatória simples, estratificada e sistemática);
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• Coleta e organização de dados estatisticamente.

• Coleta e organização de dados.

• Representação de dados em
gráficos e comunicação dos
resultados de uma pesquisa
por meio de um relatório.

• Construção de gráficos e elaboração
de relatórios.

• Atividades que permitam ao aluno ordenar
e sortear elementos de uma população para
escolha aleatória de amostra.
• Atividades que permitam ao aluno discutir a
relação entre tamanho da amostra e confiabilidade dos resultados da pesquisa.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer situações em que a escolha do processo
de amostragem pode fornecer resultados
tendenciosos.
• Atividades que permitam ao aluno propor
elaboração de critérios para escolha de
amostragem sistemática.
• Atividades que permitam ao aluno retomar
as etapas de uma pesquisa estatística que
antecedem a apuração dos dados.
• Atividades que permitam ao aluno compreender a importância de organizar dados brutos.
• Atividades que permitam ao aluno aplicar
questionário de pesquisa impresso ou virtual. Para formulários virtuais, pode-se utilizar o Google Formulários ou o Microsoft
Forms, por exemplo.
• Atividades que permitam ao aluno organizar
dados brutos de forma resumida. Para a organização dos dados brutos, pode-se utilizar planilhas eletrônicas, como as que são
encontradas no Microsoft Excel, LibreOffice
Calc e Geogebra, por exemplo.
• Atividades que permitam ao aluno refletir
sobre a importância da organização para localização de informações.
• Atividades que permitam ao aluno representar dados graficamente. Para a criação de
diversos tipos de gráficos, pode- -se utilizar
o Google Formulários, o Google Planilhas, o
Microsoft Forms, o Microsoft Excel e o Geogebra, por exemplo.
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• ordena e sorteia elementos de uma
população para escolha aleatória de
amostra;
• relaciona o tamanho da amostra e a
confiabilidade dos resultados da pesquisa;
• reconhece situações em que a escolha do processo de amostragem pode
fornecer resultados tendenciosos;
• propõe elaboração de critérios para
escolha de amostragem sistemática.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece as etapas de uma pesquisa
estatística que antecedem a apuração
dos dados;
• compreende a importância de organizar dados brutos;
• aplica questionário de pesquisa impresso ou virtual;
• organiza dados brutos de forma resumida.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• argumenta sobre a importância da organização para localização de informações;
• representa dados graficamente;
• analisa e interpreta dados representados graficamente;

• Interpretar e analisar dados apresentados em gráficos
de setores divulgados pela mídia e
compreender
quando é possível
ou conveniente sua
utilização.

• Análise de aspectos que influenciam a confiabilidade de
gráficos que ilustram um conjunto de dados.

• Interpretação
informações.

• Reflexão sobre a proporcionalidade entre os setores e seus
respectivos correspondentes
em um gráfico de setores.

• Proporcionalidade
em gráfico de setores.

• Construção manual de gráfico
de setores.

• Construção de gráfico de setores.

de

• Atividades que permitam ao aluno analisar
e interpretar dados representados graficamente.
• Atividades que permitam ao aluno interpretar e selecionar dados para registro e elaboração de relatórios.
• Atividades que permitam ao aluno retomar
o conceito de comunicação de dados por
meio de gráficos para a compreensão adequada de informações a que eles se remetem.
• Atividades que permitam ao aluno fazer a
interpretação crítica de dados estatísticos e
analisar se eles estão adequadamente representados nos gráficos propostos.
• Atividades que permitam ao aluno compreender e discutir diferentes propostas de resolução, com enfoque na comunicação matemática e no pensamento crítico.
• Atividades em que o aluno possa observar
aspectos que permitam ou não confiar nos
resultados de uma pesquisa, analisar possíveis usos de estratégias de manipulação de
dados e verificar informações para chegar a
conclusões.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer a proporcionalidade existente entre o
espaço ocupado pelos setores e seus respectivos correspondentes absolutos ou percentuais em um gráfico de setores.
• Atividades que permitam ao aluno ler, interpretar e fazer inferências a partir de dados
apresentados em gráficos de setores.

• interpreta e seleciona dados para registro e elaboração de relatórios.

• Atividades que permitam ao aluno construir
gráficos de setores manualmente, utilizando régua, compasso e transferidor.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói gráficos de

1261

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende o conceito de comunicação de dados por meio de gráficos;
• interpreta criticamente dados estatísticos e analisa se eles estão adequadamente representados nos gráficos
propostos;
• compreende e argumenta acerca das
diferentes propostas de resolução;
• observa aspectos que permitam ou
não confiar nos resultados de uma
pesquisa;
• analisa possíveis usos de estratégias
de manipulação de dados;
• verifica informações para chegar a
conclusões.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece e utiliza a proporcionalidade existente entre o espaço ocupado pelos setores e seus respectivos
correspondentes absolutos ou percentuais em um gráfico de setores;
• lê, interpreta e faz inferências a partir
de dados apresentados em gráficos
de setores;

setores manualmente, utilizando régua, compasso e transferidor.
• Construção de um gráfico de
setores utilizando planilhas
eletrônicas.

• Construção de gráfico de setores.

• Análise do uso adequado de
gráfico de setores e dos aspectos que indicam o grau de
confiabilidade desse tipo de
gráfico quando divulgado pela
mídia.

• Pertinência do uso
de gráfico de setores.

• Atividades que permitam ao aluno apresentar recursos de criação e edição de gráficos
com uso de planilhas eletrônicas. Pode-se
utilizar as planilhas eletrônicas encontradas
no Microsoft Excel, no Google Planilhas, no
LibreOffice Calc e no Geogebra, por exemplo.
• Atividades que permitam ao aluno construir
gráficos de setores utilizando planilhas eletrônicas.
• Atividades que permitam ao aluno relembrar diferentes tipos de gráficos para representação de dados estatísticos.
• Atividades que permitam ao aluno ler e interpretar gráfico de setores e analisar a coerência entre dados estatísticos e sua representação gráfica.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
criticamente aspectos que indicam o grau
de confiabilidade de gráficos de setores divulgados pela mídia.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói gráficos de setores utilizando planilhas eletrônicas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece diferentes tipos de gráficos
para representação de dados estatísticos;
• lê e interpreta gráfico de setores;
• analisa a coerência entre dados estatísticos e sua representação gráfica;
• analisa criticamente aspectos que indicam o grau de confiabilidade de gráficos de setores divulgados pela mídia.

13. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO
OBJETIVOS
CAPACIDADES / COMPETÊNCIAS AMPLAS
DA DISCIPLINA
• Utilizar números racionais, nas formas
fracionária, decimal
exata e decimal periódica, fazendo

CONTEÚDOS
O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU
CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS APRENDAM E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO
OBJETIVOS
• Retomada da ideia de transformação de uma fração em
um número decimal.

• Fração geratriz.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES
SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS
• Atividades que permitam ao aluno retomar
a ideia de representação de uma fração em
um número decimal, partindo da observação de regularidades em números decimais
obtidos a partir de frações dadas.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO
SITUAÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA
AVALIAR
• Propostas que permitam verificar
como o aluno utiliza a ideia de representação de uma fração na forma decimal exata e vice-versa.

aplicações de notação científica, propriedades das potências, cálculos de
porcentagens com
e sem o uso de tecnologias digitais
em problemas diversos, reconhecendo a importância das potências
nos cálculos matemáticos modernos
e relacionando raízes a potências de
expoente fracionário.

• Reconhecimento de uma dízima periódica.

• Fração geratriz
de uma dízima
periódica.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer dízimas periódicas em diversas situações.

• Classificação de uma dízima
periódica segundo o seu período e determinação de sua
fração geratriz.

• Fração geratriz
de uma dízima
periódica.

• Atividades que permitam ao aluno classificar dízimas periódicas em simples e composta.
• Atividades que permitam ao aluno determinar a fração geratriz de uma dízima periódica (simples ou composta).

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo o cálculo de porcentagens, com e
sem o uso de tecnologias digitais.

• Porcentagens.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas envolvendo o cálculo
de porcentagens sem o uso de tecnologias
digitais (planilhas eletrônicas, por exemplo).

• Recordação e cálculo com potências de base racional e expoente inteiro.

• Potenciação.

• Atividades que permitam ao aluno recordar
e efetuar cálculos com potências de base
racional e expoente inteiro não negativo.
• Atividades que permitam ao aluno recordar
e efetuar cálculos com potências de base
racional e expoente inteiro negativo.

• Representação, em notação
científica, de números excessivamente grandes ou extremamente pequenos, apresentados em contextos diversos.

• Notação científica.

• Atividades que permitam ao aluno resgatar
e relembrar conhecimentos e habilidades
de manipulação de potências de base 10.
• Atividades que permitam ao aluno refletir
sobre uma maneira de representar um número usando uma potência de base 10
como fator multiplicativo.
• Atividades que permitam ao aluno compreender que a representação de um número
usando potência de base 10 como fator
multiplicativo pode ser uma solução para a
representação facilitada de números
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece dízimas periódicas em diversas situações.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• classifica dízimas periódicas em simples e composta;
• determina a fração geratriz de uma dízima periódica (simples ou composta).
• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas envolvendo o cálculo de porcentagens sem o uso de tecnologias
digitais (planilhas eletrônicas, por
exemplo).
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• efetua cálculos com potências de
base racional e expoente inteiro não
negativo;
• efetua cálculos com potências de
base racional e expoente inteiro negativo.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza conhecimentos e habilidades
de manipulação de potências de base
10;
• representa números diversos utilizando potência de base 10 como fator
multiplicativo;
• argumenta acerca da importância da
utilização de potência de base 10
para representar números excessivamente grandes ou extremamente pequenos;

excessivamente grandes ou extremamente
pequenos.
• Atividades que permitam ao aluno conceituar notação científica e utilizá-la em situações diversas que envolvam números excessivamente grandes ou extremamente
pequenos.
• Compreensão, sistematização
e utilização da multiplicação e
da divisão de potências de
mesma base.

• Propriedades da
potenciação.

• Atividades que permitam ao aluno refletir e
compreender o padrão que ocorre na multiplicação e na divisão de potências de
mesma base, utilizando o desenvolvimento
de cada uma das potências envolvidas.
• Atividades que permitam ao aluno sistematizar e utilizar as propriedades da multiplicação e da divisão de potências de mesma
base.

• Compreensão, sistematização
e utilização do cálculo da potência de um produto e de um
quociente.

• Propriedades da
potenciação.

• Atividades que permitam ao aluno refletir e
compreender o padrão encontrado no cálculo da potência de um produto e de um
quociente.
• Atividades que permitam ao aluno sistematizar e utilizar as propriedades da potência
de um produto e da potência de um quociente.

• Compreensão, sistematização
e utilização do cálculo da potência de uma potência e da
potência de um expoente.

• Propriedades da
potenciação.

• utiliza o conceito de notação científica
em situações diversas que envolvam
números excessivamente grandes ou
extremamente pequenos.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• compreende o padrão que ocorre na
multiplicação e na divisão de potências de mesma base, utilizando o desenvolvimento de cada uma das potências envolvidas;
• sistematiza e utiliza as propriedades
da multiplicação e da divisão de potências de mesma base.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• compreende o padrão encontrado no
cálculo da potência de um produto e
de um quociente;
• sistematiza e utiliza as propriedades
da potência de um produto e da potência de um quociente;

• Atividades que permitam ao aluno refletir
sobre uma maneira mais fácil de efetuar
uma multiplicação e uma divisão com potências de mesmo expoente.

• efetua uma multiplicação e uma divisão com potências de mesmo expoente.

• Atividades que permitam ao aluno refletir e
compreender o padrão encontrado no cálculo da potência de uma potência e da potência de um expoente.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• compreende o padrão encontrado no
cálculo da potência de uma potência
e da potência de um expoente;

• Atividades que permitam ao aluno sistematizar e utilizar as propriedades da potência

1264

de uma potência e da potência de um expoente.
• Atividades que permitam ao aluno enfatizar
a diferença entre potência de potência e potência de um expoente. Por exemplo: que
52 é diferente de (52 )3 .
3

• sistematiza e utiliza as propriedades
da potência de uma potência e da potência de um expoente;
• reconhece a diferença entre potência
de potência e potência de um expoente. Por exemplo, que 52 é diferente
3

de (52 )3 .
• Reconhecimento da importância das potências nos cálculos matemáticos modernos,
através da resolução de problemas em contextos diversos
e da ampliação do entendimento sobre propriedades
das potências através de atividades lúdicas.

• Propriedades da
potenciação.

• Reconhecimento e compreensão da relação entre potenciação e radiciação.

• Potenciação e
radiciação.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer a importância das potências nos cálculos matemáticos modernos, através da resolução de problemas em contextos diversos,
envolvendo propriedades das potências.
• Atividades que permitam ao aluno ampliar o
entendimento sobre propriedades das potências através de jogos.
• Atividades que permitam ao aluno analisar
a tabela de multiplicação e relacionar o produto de fatores iguais com o número de
quadradinhos na tabela de multiplicação,
fazendo a relação com as potências de expoente 2 e a operação inversa, que é a raiz
quadrada.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece a importância das potências nos cálculos matemáticos modernos, através da resolução de problemas em contextos diversos, envolvendo propriedades das potências.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece e compreende a relação entre potenciação e radiciação.

• Atividades que permitam ao aluno esboçar
quadrados em malhas quadriculadas e relacionar o quadrado da quantidade de segmentos que formam o lado com a quantidade de quadradinhos envolvidos na formação dos quadrados.
• Representação de raízes por
meio de potências de expoentes fracionários e vice-versa.

• Potenciação e
radiciação.

• Atividades que permitam ao aluno representar raízes por meio de potências de expoentes fracionários e vice-versa.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno representa raízes por
meio de potências de expoentes fracionários e vice-versa.

• Conhecer o princípio multiplicativo
da contagem, relacionando-o com diagramas e tabelas
de organização de
dados, e aplicandoo na resolução e
elaboração de diversos problemas,
principalmente
aqueles envolvendo o cálculo de
probabilidades e
reconhecendo que
a soma das probabilidades de todos
os elementos de
um espaço amostral é igual a 1.

• Resolução e elaboração de
problemas que envolvam potências de expoente fracionário e raízes.

• Potenciação e
radiciação.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas que envolvam potências de expoente fracionário e raízes.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas que envolvam potências de
expoente fracionário e raízes.

• Elaboração e resolução de
problemas de contagem utilizando quadro e árvore de
possibilidades.

• Árvore de possibilidades.

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma situação-problema, conceituar quadro e árvore de possibilidades. A construção
de uma representação visual para uma determinada situação-problema permite que
os alunos compreendam o conceito do princípio multiplicativo da contagem, atribuindo
significado ao produto que fornece o total
de opções.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas de contagem por meio de Iistagem de combinações em um quadro
e por meio de uma árvore de possibilidades.

• Quadro de possibilidades.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas de contagem por meio
de Iistagem de combinações em um quadro
e por meio de uma árvore de possibilidades.
• Definição do princípio multiplicativo da contagem.

• Princípio multiplicativo da contagem.

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma situação-problema, reconhecer que
a listagem de combinações em quadros e
árvores de possibilidades nem sempre é
conveniente e, por isso, é necessário sistematizar ou representar a contagem de uma
forma não habitual. A partir daí, pode-se definir o princípio multiplicativo da contagem,
relacionando-o com quadros e árvores de
possibilidades.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece a inconveniência de se utilizar quadro ou árvore
de possibilidades para resolver determinados problemas de contagem.

• Resolução e elaboração de
problemas utilizando o princípio multiplicativo da contagem.

• Princípio multiplicativo da contagem.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas utilizando o princípio multiplicativo da contagem. A solução de problemas
de contagem exige compreensão plena da
situação descrita pelo problema. Muitos deles não podem ser resolvidos aplicando o
princípio multiplicativo diretamente. Por
esse motivo, os alunos devem expor o que
entenderam e como acham que devem

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• resolve problemas utilizando o princípio multiplicativo da contagem;
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• expõe o entendimento acerca de determinado problema e como ele acha
que deve proceder para resolvê-lo;
• elabora problemas envolvendo o princípio multiplicativo da contagem;

proceder para resolver os problemas apresentados.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo o princípio multiplicativo da contagem e, em seguida, promover a troca dos problemas entre os alunos.
Isso pode ser feito em duplas, quando cada
um propõe um problema para o colega resolver, ou em pequenos agrupamentos produtivos, quando cada aluno propõe um problema para o grupo discutir e resolver.
• Aplicação do princípio fundamental da contagem em cálculos de probabilidades.

• Princípio multiplicativo da contagem.
• Cálculo de probabilidades.

• Conhecer e aplicar
expressões algébricas na resolução e
elaboração de problemas diversos

• Atividades que permitam ao aluno recordar
os conceitos de experimentos aleatórios, experimentos equiprováveis, espaço amostral
e probabilidade de ocorrência de um
evento.
• Atividades que permitam ao aluno calcular
a probabilidade de um evento ocorrer,
sendo necessário aplicar o princípio multiplicativo da contagem para determinar o número de casos favoráveis ao evento e o número de elementos do espaço amostral.

• participa de grupos de resolução de
problemas, propondo novos problemas e estratégias de resolução para
problemas propostos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece e utiliza os conceitos de experimentos aleatórios, experimentos
equiprováveis, espaço amostral e probabilidade de ocorrência de um
evento;
• calcula a probabilidade de um evento
ocorrer, sendo necessário aplicar o
princípio multiplicativo da contagem
para determinar o número de casos
favoráveis ao evento e o número de
elementos do espaço amostral.

• Reconhecimento de que a
soma das probabilidades de
todos os elementos de um espaço amostral é igual a 1.

• Soma das probabilidades de
todos os elementos de um
espaço amostral.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que a soma das probabilidades de todos
os elementos de um espaço amostral é
igual a 1.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece que a soma
das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral é
igual a 1.

• Reconhecimento de uma expressão algébrica, retomando
a ideia de distinção entre variável e incógnita.

• Expressões algébricas.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer uma expressão algébrica construída a
partir de situações contextualizadas, retomando a ideia de distinção entre variável e
incógnita.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece uma expressão algébrica construída a partir de
uma situação contextualizada.
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que envolvam representação de
problemas, generalizações sobre propriedades aritméticas, cálculo de valores numéricos utilizando as propriedades das operações, identificação
de regularidades
em sequências recursivas e não recursivas, além de
construção de um
algoritmo por meio
de um fluxograma
que permita indicar
os termos seguintes.

• Utilização de expressões algébricas para representar problemas e escrever generalizações sobre propriedades aritméticas.

• Expressões algébricas.

• Resolução e elaboração de
problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das
operações.

• Valor numérico
de expressões
algébricas.

• Identificação de regularidade
de uma sequência numérica
ou figural não recursiva e
construção de algoritmo por
meio de fluxograma que permita indicar os números ou as
figuras seguintes.

• Sequências não
recursivas.

• Identificação de regularidade
de uma sequência numérica
recursiva e construção de algoritmo por meio de fluxograma que permita indicar os
números seguintes.

• Sequências recursivas.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
expressões algébricas para representar problemas e construir generalizações sobre
propriedades aritméticas, em especial a
propriedade distributiva da multiplicação
em relação à adição, partindo da validação
e do reconhecimento delas em situações
envolvendo os campos numéricos estudados.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza expressões algébricas para representar problemas e escrever generalizações sobre propriedades aritméticas;

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de situações contextualizadas, conceituar
valor numérico de uma expressão algébrica.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas que envolvam cálculo do valor
numérico de expressões algébricas,
utilizando as propriedades das operações.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problemas que envolvam cálculo
do valor numérico de expressões algébricas,
utilizando as propriedades das operações.
• Atividades que permitam ao aluno identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva.
• Atividades que permitam ao aluno construir
algoritmo por meio de fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes de uma sequência numérica ou figural não recursiva.

• Atividades que permitam ao aluno identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva.
• Atividades que permitam ao aluno construir
algoritmo por meio de fluxograma que permita indicar os números seguintes de uma
sequência numérica recursiva.
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• reconhece generalizações sobre propriedades aritméticas, em especial a
propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• identifica a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva;
• constrói algoritmo por meio de fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes de uma sequência numérica ou figural não recursiva.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• identifica a regularidade de uma sequência numérica recursiva;
• constrói algoritmo por meio de fluxograma que permita indicar os números seguintes de uma sequência numérica recursiva.

• Resolver e elaborar
problemas relacionados a diversos
contextos que possam ser representados por sistemas
de equações polinomiais de 1º grau
com duas incógnitas e interpretá-los,
utilizando, inclusive, o plano cartesiano, com e sem o
auxílio de software
de geometria dinâmica.

• Conceituação de equação polinomial do 1º grau com duas
incógnitas.

• Equação polinomial do 1º grau
com duas incógnitas.

• Atividades que permitam ao aluno expressar uma situação por meio de uma equação
polinomial de 1º grau com duas incógnitas,
indicando o que representa cada incógnitas
e verificando se, no contexto apresentado,
existem restrições aos valores que elas podem assumir.
• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma situação contextualizada, conceituar equação polinomial de 1º grau com
duas incógnitas. Para se atribuir significado
a esse novo conceito, pode-se compará-lo
com o conceito de equação polinomial do 1º
grau com uma incógnita, estabelecendo
uma ponte entre o que foi estudado e o que
se está estudando.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• expressa uma situação por meio de
uma equação polinomial de 1º grau
com duas incógnitas, indicando o que
representa cada incógnita e verificando se, no contexto apresentado,
existem restrições aos valores que
elas podem assumir;
• reconhece quando uma determinada
situação é representada por uma
equação polinomial de 1º grau com
duas incógnitas.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer quando uma determinada situação é representada por uma equação polinomial de
1º grau com duas incógnitas.
• Verificação de quando um par
ordenado é solução de uma
equação polinomial do 1º
grau com duas incógnitas.

• Representação gráfica das soluções de uma equação polinomial do 1º grau com duas
incógnitas, com e sem o auxílio de software de geometria
dinâmica.

• Equação polinomial do 1º grau
com duas incógnitas.

• Equação polinomial do 1º grau
com duas incógnitas.

• Atividades que permitam ao aluno verificar
quando um par ordenado é solução de uma
equação polinomial do 1º grau com duas incógnitas.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que uma equação polinomial de 1º grau
com duas incógnitas, quando desvinculada
de um contexto, tem infinitas soluções.
• Atividades que permitam ao aluno representar no plano cartesiano as soluções de uma
equação polinomial do 1º grau com duas incógnitas, utilizando recursos diversos (malha quadriculada, Geogebra, entre outros).
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que a representação gráfica de uma
equação polinomial de 1º grau com duas
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Propostas que permitam avaliar como o
aluno:
• verifica quando um par ordenado é
solução de uma equação polinomial
do 1º grau com duas incógnitas;
• reconhece que uma equação polinomial de 1º grau com duas incógnitas,
quando desvinculada de um contexto,
tem infinitas soluções.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• representa no plano cartesiano as soluções de uma equação polinomial do
1º grau com duas incógnitas, utilizando recursos diversos (malha quadriculada, Geogebra, entre outros);

incógnitas, quando desvinculada de um
contexto, é uma reta.
• Atividades que permitam ao aluno representar, no mesmo plano cartesiano, as soluções de duas equações polinomiais do 1º
grau com duas incógnitas, com e sem o auxílio de software de geometria dinâmica
(Geogebra, por exemplo), quando existir o
par ordenado que é solução de ambas.

• reconhece que a representação gráfica de uma equação polinomial de 1º
grau com duas incógnitas, quando
desvinculada de um contexto, é uma
reta;
• representa, no mesmo plano cartesiano, as soluções de duas equações
polinomiais do 1º grau com duas incógnitas, com e sem o auxílio de software de geometria dinâmica (Geogebra, por exemplo), quando existir o par
ordenado que é solução de ambas.

• Conceituação de sistema de
duas equações polinomiais
do 1º grau com duas incógnitas.

• Sistema de
equações polinomiais de 1º
grau.

• Atividades que permitam ao aluno expressar uma situação por meio de um sistema
de duas equações polinomiais de 1º grau
com duas incógnitas, indicando o que representa cada uma das incógnitas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno expressa uma situação
por meio de um sistema de duas
equações polinomiais de 1º grau com
duas incógnitas, indicando o que representa cada uma das incógnitas.

• Resolução de um sistema de
duas equações polinomiais
do 1º grau com duas incógnitas por tentativa e erro, enfatizando a verificação da solução.

• Sistema de
equações polinomiais de 1º
grau.

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de um problema, resolver um sistema de
duas equações polinomiais do 1º grau com
duas incógnitas por tentativa e erro, com
ênfase na verificação da solução, ou seja,
depois de encontrada a solução, deve-se retomar o problema original e verificar se ela
faz sentido para a situação apresentada.
Embora seja uma estratégia temporalmente
dispendiosa, a resolução por tentativa e
erro pode constituir uma experiência significativa para os alunos, pois eles poderão valorizar os métodos da substituição e da adição, que serão estudados mais adiante.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno, a partir de um problema, resolve um sistema de duas
equações polinomiais do 1º grau com
duas incógnitas por tentativa e erro,
fazendo a verificação da solução encontrada.

• Resolução de um sistema de
duas equações polinomiais
do 1º grau com duas incógnitas pelo método da substituição.

• Sistema de
equações polinomiais de 1º
grau.

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de um problema, resolver um sistema de
duas equações polinomiais do 1º grau com
duas incógnitas pelo método da substituição.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno, a partir de um problema, resolve um sistema de duas
equações polinomiais do 1º grau com
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É importante que os alunos percebam que
convém aplicar esse método quando pelo
menos uma das incógnitas tem coeficiente
igual a 1. Nos casos em que isso não
ocorre, é conveniente utilizar o método da
adição.

duas incógnitas pelo método da substituição.

• Resolução de um sistema de
duas equações polinomiais
do 1º grau com duas incógnitas pelo método da adição.

• Sistema de
equações polinomiais de 1º
grau.

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de um problema, resolver um sistema de
duas equações polinomiais do 1º grau com
duas incógnitas pelo método da adição.
É importante que os alunos percebam que
convém aplicar esse método quando os coeficientes de uma mesma incógnita nas
duas equações são opostos. Nos casos em
que isso não ocorre, é possível preparar
uma das equações multiplicando-a por um
número, de modo que as equações passem
a ter coeficientes opostos para uma das incógnitas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno, a partir de um problema, resolve um sistema de duas
equações polinomiais do 1º grau com
duas incógnitas pelo método da adição.

• Resolução e elaboração de
problema envolvendo um sistema de duas equações polinomiais do 1º grau com duas
incógnitas.

• Sistema de
equações polinomiais de 1º
grau.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar problema envolvendo um sistema de duas equações polinomiais do 1º
grau com duas incógnitas, verificando se a
solução encontrada satisfaz as condições
do problema.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problema envolvendo um sistema de
duas equações polinomiais do 1º grau
com duas incógnitas, verificando se a
solução encontrada satisfaz as condições do problema.

• Análise da solução de sistema
de duas equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas por meio da representação gráfica feita com e
sem o auxílio de software de
geometria dinâmica e classificação quanto ao número de
soluções.

• Sistema de
equações polinomiais de 1º
grau.

• Atividades que permitam ao aluno analisar
a solução de sistema de duas equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas,
por meio da representação gráfica feita com
e sem o auxílio de software de geometria dinâmica, compreendendo o que significa obter retas paralelas (o sistema não tem solução), retas concorrentes (o ponto de interseção é a solução) e retas coincidentes (há infinitas soluções).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno analisa a solução de sistema de duas equações polinomiais
do 1º grau com duas incógnitas por
meio da representação gráfica feita
com e sem o auxílio de software de
geometria dinâmica.
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• Conhecer, analisar
e aplicar equações
polinomiais do 2º
grau do tipo
ax 2 = b, em que a e
b são números racionais positivos, resolvendo e elaborando problemas
diversificados, com
e sem o uso de tecnologia.

• Conceituação de equação polinomial do 2º grau do tipo
ax 2 = b, em que a e b são números racionais positivos.

• Equação polinomial do 2º grau
do tipo ax2 = b .

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma situação contextualizada, conceituar equação polinomial do 2º grau do tipo
ax 2 = b, em que a e b são números racionais positivos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece uma equação polinomial do 2º grau do tipo

• Resolução de equações polinomiais do 2º grau do tipo
ax 2 = b, com e sem o uso de
tecnologia.

• Equação polinomial do 2º grau
do tipo ax2 = b .

• Atividades que permitam ao aluno resolver
equações polinomiais do 2º grau do tipo
ax 2 = b, com e sem o uso de tecnologia, enfatizando que equações desse tipo sempre
possuem duas raízes reais e opostas.
O uso de tecnologia pode ser realizado utilizando-se uma calculadora para obter algumas raízes quadradas não exatas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve equações polinomiais do 2º grau do tipo ax 2 = b,
com e sem o uso de tecnologia.

• Resolução e elaboração, com
e sem uso de tecnologias, de
problemas que possam ser
representados por equações
polinomiais de 2º grau do tipo

• Equação polinomial do 2º grau
do tipo ax2 = b .

• Atividades que permitam ao aluno resolver
e elaborar, com e sem uso de tecnologias,
problemas que possam ser representados
por equações polinomiais de 2º grau do tipo
ax 2 = b, verificando se as soluções encontradas satisfazem o problema.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora, com e
sem uso de tecnologias, problemas
que possam ser representados por
equações polinomiais de 2º grau do
tipo ax 2 = b, verificando se as soluções encontradas satisfazem o problema.

• Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não
proporcionais.

• Atividades que permitam ao aluno compreender os conceitos de grandezas direta ou
inversamente proporcionais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende e utiliza os
conceitos de grandezas direta ou inversamente proporcionais.

ax2 = b.

• Conhecer, compreender e identificar
a natureza da variação de duas grandezas, expressando
a relação existente
por meio de sentença algébrica, representando-a no
plano cartesiano,
de modo que se
possa resolver e
elaborar problemas
que envolvam

• Compreensão dos conceitos
de grandezas direta ou inversamente proporcionais.

• Atividades que permitam ao aluno verificar
os conhecimentos prévios sobre razão e
proporção trabalhados em anos anteriores.
• Atividades que permitam ao aluno construir
uma lista de grandezas conhecidas e suas
respectivas unidades de medida, evitando,
assim, que as grandezas sejam confundidas
com suas unidades de medida.
• Atividades que permitam ao aluno refletir
sobre como as grandezas podem se
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ax2 = b.

grandezas direta
ou inversamente
proporcionais, por
meio de estratégias
variadas.

relacionar e explorar intuitivamente as noções de proporcionalidade entre elas.
• Identificação da natureza de
variação de duas grandezas
direta ou inversamente proporcionais.

• Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não
proporcionais.

• Atividades que permitam ao aluno identificar a natureza de variação de duas grandezas direta ou inversamente proporcionais.
• Atividades que permitam ao aluno construir
quadros para reconhecer se os valores das
grandezas são direta ou inversamente proporcionais.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica a natureza de
variação de duas grandezas direta ou
inversamente proporcionais.

• Atividades que permitam ao aluno perceber
que, no caso de grandezas diretamente proporcionais, ao dobrar o valor de uma, o valor da outra também dobra; ao reduzir pela
metade o valor de uma, o valor da outra
também se reduz pela metade, e assim por
diante. Já no caso das grandezas inversamente proporcionais, é importante que perceba que, ao dobrar o valor de uma, o valor
da outra se reduz pela metade; ao dividir
por 4 o valor de uma, o valor da outra é multiplicado por 4, e assim por diante.
• Atividades que permitam ao aluno formar
agrupamentos produtivos para elaboração
de uma lista de grandezas direta ou inversamente proporcionais, que poderá ser compartilhada com os colegas de outros grupos.
• Identificação de situações em
que não há proporcionalidade.

• Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não
proporcionais.

• Atividades que permitam ao aluno identificar situações em que não há proporcionalidade.
• Atividades que permitam compreender que
o fato de uma grandeza aumentar quando a
outra aumenta, ou diminuir quando a outra
diminui, não é suficiente para que sejam diretamente proporcionais.
• É importante tomar cuidado com algumas
situações-problema contextualizadas propostas aos alunos, pois às vezes elas não
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica situações em
que não há proporcionalidade, compreendendo que o fato de uma grandeza aumentar quando a outra aumenta, ou diminuir quando a outra diminui, não é suficiente para que sejam diretamente proporcionais.

condizem com a realidade. Por exemplo: se
uma pessoa percorre 12 km em 1 hora,
quanto tempo levará para percorrer 600
km? Desconsiderando-se o contexto da pergunta, a resposta indicaria 50 horas; porém, nenhuma pessoa consegue manter a
velocidade média por tanto tempo. Pode-se
até propor questões desse tipo, desde que
o foco esteja na reflexão sobre a razoabilidade da resposta, o que pode contribuir significativamente para que os alunos desenvolvam o senso crítico.
• Reconhecimento das representações algébrica e gráfica
de duas grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não
proporcionais.

• Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não
proporcionais.

• Atividades que permitam ao aluno representar algebricamente a relação existente entre
duas grandezas diretamente proporcionais,
inversamente proporcionais e não proporcionais.
• Atividades que permitam ao aluno representar graficamente a relação existente entre
duas grandezas diretamente proporcionais,
inversamente proporcionais e não proporcionais.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• representa algebricamente a relação
existente entre duas grandezas diretamente proporcionais, inversamente
proporcionais e não proporcionais;
• representa graficamente a relação
existente entre duas grandezas diretamente proporcionais, inversamente
proporcionais e não proporcionais;

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que duas grandezas diretamente proporcionais podem ser representadas no
plano cartesiano por uma reta que passa
pela origem ou por pontos alinhados.

• reconhece que duas grandezas diretamente proporcionais podem ser representadas no plano cartesiano por uma
reta que passa pela origem ou por
pontos alinhados;

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que duas grandezas inversamente proporcionais podem ser representadas no
plano cartesiano por uma curva chamada
hipérbole.

• reconhece que duas grandezas inversamente proporcionais podem ser representadas no plano cartesiano por
uma curva chamada hipérbole;

• Atividades que permitam perceber que a
área de um quadrado não é direta nem inversamente proporcional à medida de seu
lado e que a relação entre essas grandezas
pode ser representada no plano cartesiano
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• percebe que a área de um quadrado
não é direta nem inversamente proporcional à medida de seu lado e que
a relação entre essas grandezas pode
ser representada no plano cartesiano
por meio de uma curva que não é
uma hipérbole.

por meio de uma curva que não é uma hipérbole.
• Resolução e elaboração de
problemas que envolvam
grandezas direta ou inversamente proporcionais, utilizando estratégias variadas.

• Compreender, analisar e sintetizar retas e ângulos e polígonos regulares,
utilizando dobraduras, instrumentos
de desenho, de
mensuração e softwares de geometria dinâmica na
construção de retas paralelas, retas
perpendiculares,
mediatriz de um
segmento de retas
e bissetriz de um
ângulo qualquer e
polígonos regulares, aplicando esses conceitos na
resolução de problemas diversos.

• Reconhecimento de elementos primitivos da geometria.

• Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não
proporcionais.

• Ponto, reta e
plano.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo grandezas direta ou
inversamente proporcionais, pautados em
situações que os alunos vivenciem em seu
cotidiano, utilizando estratégias variadas.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo proporcionalidade e
trocá-los com colegas. Essa estratégia permite o desenvolvimento da criatividade e
serve como avaliação sobre o que foi apreendido, além de permitir identificar quais as
dificuldades.
• Atividades que permitam, a partir do conhecimento prévio dos alunos, reconhecer
ponto, reta e plano. Pode-se incentivar os
alunos a investigar, na sala de aula, elementos que dão a ideia de pontos, retas e
planos. Uma das paredes da sala pode ser
um exemplo de parte de um plano; a intersecção entre duas paredes, um exemplo de
parte de uma reta; e a intersecção entre
duas paredes e o teto pode ser um exemplo
de ponto. Pode-se, ainda, chamar a atenção
dos alunos para a representação geométrica e a notação de cada uma dessas noções.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que por um único ponto passam infinitas retas. Pode-se fazer um ponto no quadro e pedir aos alunos que tracem retas que
passem por esse ponto. Assim, eles poderão perceber, na prática, que por um ponto
no plano passam infinitas retas.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que por dois pontos distintos coplanares

1275

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• resolve problemas pautados em situações do cotidiano, envolvendo grandezas direta ou inversamente proporcionais, utilizando estratégias variadas;
• elabora problemas envolvendo proporcionalidade.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• reconhece elementos que dão ideia
de ponto, reta e plano em ambientes
diversos;
• utiliza a representação geométrica e a
notação de ponto, reta e plano;
• reconhece que infinitas retas podem
ser traçadas a partir de um único
ponto;
• reconhece que dois pontos determinam uma única reta.

passa uma única reta. Pode-se pedir aos
alunos que tracem uma reta que passe por
dois pontos distintos e perguntar à turma se
há outra reta distinta da primeira que passe
por esses dois pontos. Em seguida, pode-se
fazer esse experimento com três pontos.
• Reconhecimento de semirreta
e segmento de reta.

• Semirreta e segmento de reta.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer semirretas e segmentos de reta a partir
de situações cotidianas, como a representação de um deslocamento por ruas e avenidas em mapas. Pode-se pedir aos alunos
que identifiquem linhas parecidas com segmentos de reta em objetos que existem na
sala de aula, como a mesa, a porta, o quadro etc. Pode-se, ainda, pedir que observem
que as arestas de figuras não planas e os
lados de figuras planas são segmentos de
reta.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece semirretas e
segmentos de reta a partir de situações cotidianas.

• Reconhecimento de segmentos de reta consecutivos, colineares e congruentes.

• Segmentos de
reta consecutivos.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer segmentos consecutivos e segmentos
colineares. Pode-se pedir que os alunos
construam segmentos consecutivos e segmentos colineares utilizando régua ou um
software de geometria dinâmica.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• reconhece segmentos consecutivos e
segmentos colineares;

• Segmentos de
reta colineares.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que só podemos traçar uma única reta
que passe simultaneamente por três pontos
distintos coplanares, se eles forem colineares.
• Identificação e construção de
segmento de reta congruente
a outro, usando régua não
graduada e compasso.

• Segmentos de
retas congruentes.
• Construções geométricas.

• Atividades que permitam ao aluno identificar segmentos congruentes.
• Atividades que permitam ao aluno construir
um segmento de reta congruente a outro
usando régua não graduada e compasso.
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• reconhece que só podemos traçar
uma única reta que passe simultaneamente por três pontos distintos coplanares, se eles forem colineares.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• identifica segmentos congruentes;
• constrói um segmento de reta congruente a outro usando régua não graduada e compasso.

• Identificação, medição e classificação de ângulos representados em um plano.

• Ângulo.
• Medida de um
ângulo.
• Ângulos congruentes.
• Classificação de
ângulos.

• Atividades que permitam ao aluno identificar ângulos a partir de uma situação do cotidiano, como, por exemplo, uma situação
que trata da postura de uma pessoa em
frente ao computador, o que contribui para
os cuidados com a saúde física, evitando
dores musculares em ombros, braços, costas, pescoço e coluna.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• identifica ângulos a partir de uma situação do cotidiano;
• identifica, mede, compara e classifica
ângulos representados em um plano.

• Atividades que permitam ao aluno identificar, medir, comparar e classificar ângulos
representados em um plano. Pode-se disponibilizar para cada aluno alguns ângulos impressos em folha de papel A4 e pedir que
utilizem um transferidor para medi-los. Em
seguida, eles podem comparar as medidas
com as dos colegas. A partir dessa comparação, pode-se identificar ângulos congruentes e reconhecer ângulos retos, agudos, obtusos, nulos e rasos, enfatizando que o ângulo reto corresponde ao giro de um quarto
de volta e que o ângulo raso corresponde
ao giro de meia-volta.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• identifica a bissetriz de um ângulo;

• Identificação e construção da
bissetriz de um ângulo utilizando dobradura, instrumentos de desenho e softwares
de geometria dinâmica.

• Bissetriz de um
ângulo.

• Atividades que permitam ao aluno identificar a bissetriz de um ângulo.

• Construções geométricas.

• Atividades que permitam ao aluno construir
a bissetriz de um ângulo por meio de dobradura, instrumentos de desenho e softwares
de geometria dinâmica.

• Construção de ângulos de
90°, 60°, 45° e 30°, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

• Construções geométricas.

• Atividades que permitam ao aluno construir
ângulos de 90º, 60°, 45° e 30°, utilizando
instrumentos de desenho ou softwares de
geometria dinâmica.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói ângulos de 90º,
60°, 45° e 30°, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

• Resolução de problemas diversos envolvendo o conceito
de bissetriz de um ângulo.

• Bissetriz de um
ângulo.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas diversos envolvendo o conceito
de bissetriz de um ângulo.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas
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• constrói a bissetriz de um ângulo por
meio de dobradura, instrumentos de
desenho e softwares de geometria dinâmica.

• Identificação de posições relativas entre duas retas coplanares.

• Posições relativas entre duas
retas coplanares.

• Atividades que permitam ao aluno identificar retas paralelas, concorrentes e coincidentes.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer a importância da ideia de paralelismo
no contexto social, em situações de orientação em ruas, por exemplo.
• Atividades que permitam ao aluno classificar figuras geométricas de acordo com a
existência ou não de lados opostos paralelos.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer retas perpendiculares entre si e perceber que elas são também concorrentes,
pois se cruzam em um ponto, mas que nem
sempre duas retas concorrentes serão perpendiculares entre si.

diversos envolvendo o conceito de bissetriz de um ângulo.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• identifica retas paralelas, concorrentes e coincidentes;
• reconhece a importância da ideia de
paralelismo no contexto social;
• classifica figuras geométricas de
acordo com a existência ou não de lados opostos paralelos;
• reconhece retas perpendiculares entre si e percebe que elas são também
concorrentes e que nem sempre duas
retas concorrentes serão perpendiculares entre si.

• Construção de retas paralelas
e de retas perpendiculares,
utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

• Construções geométricas.

• Atividades que permitam ao aluno construir
retas paralelas e retas perpendiculares, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

• Identificação, determinação e
construção do ponto médio e
da mediatriz de um segmento
de reta, utilizando régua e
compasso.

• Ponto médio de
um segmento
de reta.

• Atividades que permitam ao aluno identificar e determinar o ponto médio e a mediatriz de um segmento de reta. Pode-se utilizar dobradura em uma folha de papel contendo o traço de um segmento de reta.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói retas paralelas
e retas perpendiculares, utilizando
instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• identifica e determina o ponto médio
e a mediatriz de um segmento de
reta;

• Atividades que permitam ao aluno construir,
com régua e compasso, a mediatriz e o
ponto médio de um segmento de reta qualquer e verificar, experimentalmente, com o
auxílio de uma régua, que a mediatriz de
um segmento é o lugar geométrico dos

• constrói, com régua e compasso, a
mediatriz e o ponto médio de um segmento de reta qualquer e verifica, experimentalmente, com o auxílio de
uma régua, que a mediatriz de um
segmento é o lugar geométrico dos

• Mediatriz de um
segmento de
reta.
• Construções geométricas.
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pontos do plano que estão à mesma distância de seus extremos.

pontos do plano que estão à mesma
distância de seus extremos.

• Resolução de problemas diversos envolvendo o conceito
de mediatriz de um segmento
de reta.

• Mediatriz de um
segmento de
reta.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas diversos envolvendo o conceito
de mediatriz de um segmento de reta.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas diversos envolvendo o conceito de mediatriz de um segmento de reta.

• Retomada do conceito de polígono e identificação de seus
elementos.

• Polígono e seus
elementos.

• Atividades que permitam ao aluno retomar
o conceito de polígono e identificar seus elementos. Pode-se discutir com os alunos a
definição de polígono e incentivá-los a desenhar no quadro figuras que atendam e que
não atendam à definição apresentada. Em
seguida, pode-se pedir a eles para desenharem polígonos com 5, 6 e 7 lados e identificar os vértices, os lados, as diagonais e os
ângulos internos e externos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece polígonos e
identifica seus elementos.

• Relação entre o número de diagonais e o número de lados
em um polígono convexo e resolução de problemas envolvendo essa relação.

• Diagonais de
um polígono.

• Atividades que permitam ao aluno relacionar o número de diagonais com o número
de lados em um polígono convexo e resolver
problemas envolvendo essa relação.
Pode-se fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos acerca do
tema abordado e propor a eles que, em
grupo, tentem descobrir a relação entre o
número de diagonais e o número de lados
de um polígono convexo por investigação,
desenhando alguns polígonos e organizando em um quadro as informações observadas. Após esse momento, eles poderão
fazer a generalização para um polígono com
n lados.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno relaciona o número de
diagonais com o número de lados em
um polígono convexo e resolve problemas envolvendo essa relação.

• Relação entre os ângulos internos e externos de um polígono convexo e resolução de
problemas envolvendo essa
relação.

• Ângulos de um
polígono convexo.

• Atividades que permitam reconhecer que os
ângulos internos e externos com vértice comum são adjacentes suplementares e resolver problemas envolvendo esses ângulos.
Antes da formalização da relação, pode-se
pedir aos alunos que tentem a chegar à

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece que os ângulos internos e externos com vértice comum são adjacentes suplementares e
resolve problemas envolvendo esses
ângulos.
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conclusão sozinhos. Se necessário, é aconselhável fazer a retomada dos conceitos de
ângulos adjacentes e suplementares.
• Relação entre a soma das
medidas dos ângulos internos
de um polígono convexo qualquer e seu número de lados e
resolução de problemas envolvendo essa relação.

• Soma das medidas dos ângulos
internos de um
polígono convexo.

• Atividades que permitam ao aluno relacionar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer com
seu número de lados e resolver problemas
envolvendo essa relação.
Pode-se construir com os alunos um quadro
contendo: na primeira linha, os nomes de
alguns polígonos; nas linhas seguintes, o
número de lados desses polígonos; a quantidade de triângulos obtidos, quando o polígono é decomposto em triângulos; e a soma
dos ângulos internos obtida pelo produto
entre o número de triângulos e 180° (soma
dos ângulos internos de cada triângulo).
Dessa forma, eles perceberão como a soma
das medidas dos ângulos internos se relaciona com o número de lados e, a partir daí,
poderão fazer a generalização da relação.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno relaciona a soma das
medidas dos ângulos internos de um
polígono convexo qualquer com seu
número de lados e resolve problemas
envolvendo essa relação.

• Reconhecimento de que a
soma das medidas dos ângulos externos de um polígono
convexo qualquer é 360º.

• Soma das medidas dos ângulos
externos de um
polígono convexo.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que a soma das medidas dos ângulos
externos de um polígono convexo qualquer
é 360º.
Pode-se utilizar a soma das medidas dos
ângulos internos e a relação entre os ângulos internos e externos com vértice comum.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece que a soma
das medidas dos ângulos externos de
um polígono convexo qualquer é 360º.

• Recordação do conceito de
polígono regular e cálculo da
medida do ângulo interno de
um polígono regular a partir
do seu número de lados.

• Polígonos regulares.

• Atividades que permitam ao aluno recordar
o conceito de polígono regular e calcular a
medida do ângulo interno de um polígono
regular a partir do seu número de lados.
Pode-se pedir aos alunos que deduzam a
fórmula que será apresentada, destacando
que ela não precisa ser memorizada, pois
pode ser deduzida sempre que necessário.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• reconhece polígono regular;

• Medida do ângulo interno de
um polígono regular a partir do
número de lados.
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• calcula a medida do ângulo interno de
um polígono regular a partir do seu
número de lados.

• Identificação de que um polígono regular pode ser inscrito
em uma circunferência.

• Polígonos regulares inscritos
em uma circunferência.

• Atividades que permitam ao aluno identificar polígonos regulares inscritos em uma
circunferência e perceber que a circunferência circunscrita a um polígono regular tangencia os vértices dele, enfatizando que
todo polígono regular pode ser inscrito em
uma circunferência.
Os alunos podem, ainda, ser motivados a
identificar alguns elementos importantes de
polígonos regulares inscritos em uma circunferência, como o centro do polígono, o
ângulo central e o apótema. A ideia é que
esse vocabulário, aos poucos, faça parte do
repertório deles.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• identifica polígonos regulares inscritos
em uma circunferência e elementos
importantes como centro do polígono,
o ângulo central e o apótema;

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• constrói polígonos regulares inscritos
em uma circunferência, utilizando instrumentos de desenho;

• Construção de polígonos regulares inscritos em uma circunferência, utilizando instrumentos de desenho e descrição, escrita ou por meio de
um fluxograma, de 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.

• Polígonos regulares inscritos
em uma circunferência.

• Atividades que permitam ao aluno construir
polígonos regulares inscritos em uma circunferência, utilizando instrumentos de desenho.

• Construções geométricas.

• Atividades que permitam ao aluno descrever, por escrito ou 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. Assim,
ele irá aplicar e treinar o conceito de algoritmo, que, de modo resumido, é uma sequência finita de passos usada na resolução de um problema. Depois, pode-se propor a construção de um hexágono de lado
conhecido, usando o algoritmo descrito.

• Identificação de que um polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência.

• Polígonos regulares circunscritos em uma circunferência.

• Atividades que permitam ao aluno identificar polígonos regulares circunscritos a uma
circunferência e perceber que a circunferência inscrita tangencia os polígonos regulares
nos pontos médios dos seus lados, enfatizando que todo polígono regular pode ser
circunscrito a uma circunferência.
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• reconhece que a circunferência circunscrita a um polígono regular tangencia os vértices dele;
• reconhece que todo polígono regular
pode ser inscrito em uma circunferência.

• descreve, por escrito ou 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.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• identifica polígonos regulares circunscritos a uma circunferência;
• reconhece que a circunferência inscrita tangencia os polígonos regulares
nos pontos médios dos seus lados;

Pode-se desenhar uma circunferência inscrita e outra circunscrita a um mesmo polígono regular e pedir aos alunos que comentem as principais diferenças entre esses
dois conceitos.
• Compreender as relações entre a congruência de triângulos e algumas
propriedades de triângulos e quadriláteros, aplicando os
casos de congruência de triângulos
nas demonstrações
dessas propriedades e resolvendo
problemas diversos.

• Compreensão do conceito de
congruência de triângulos.

• Reconhecimento de triângulos congruentes segundo um
dos casos: LAL, LLL, ALA e
LAAo.

• Congruência de
triângulos.

• Congruência de
triângulos.

• Atividades que permitam ao aluno compreender o conceito de congruência de triângulos. Pode-se explicar que o modo usual de
representar que dois triângulos ABC e A'B'C'
são congruentes (ABC  A 'B ' C '), indica
que o vértice A corresponde ao vértice A', o
vértice B corresponde ao vértice B’ e o vértice C corresponde ao vértice C’.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que, para verificar se dois triângulos são
congruentes, não é preciso verificar as seis
congruências (três entre lados e três entre
ângulos), é necessário verificar apenas a
congruência de três pares de elementos
correspondentes em determinada ordem.

• reconhece que todo polígono regular
pode ser circunscrito a uma circunferência;
• difere circunferência inscrita de circunferência circunscrita a um polígono regular.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza o conceito de congruência de
triângulos para reconhecer triângulos
congruentes;
• expressa corretamente a congruência
de triângulos por meio de notação específica.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece triângulos
congruentes segundo um dos casos:
LAL, LLL, ALA e LAAo.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer triângulos congruentes segundo um dos
casos: LAL, LLL, ALA e LAAo.
• Aplicação dos casos de congruência de triângulos para
descobrir medidas desconhecidas em um problema.

• Congruência de
triângulos.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar os
casos de congruência de triângulos para
descobrir medidas desconhecidas em um
problema.

• Aplicação da congruência de
triângulos em demonstrações
de propriedades de triângulos.

• Congruência de
triângulos.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
congruência de triângulos para demonstrar
que, em um triângulo isósceles, os ângulos
da base são congruentes.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo os ângulos de um triângulo isósceles.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno utiliza os casos de congruência de triângulos para descobrir
medidas desconhecidas em um problema.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza congruência de triângulos para
demonstrar que, em um triângulo
isósceles, os ângulos da base são
congruentes;

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
congruência de triângulos para demonstrar
que, em qualquer triângulo equilátero, os
três ângulos internos são congruentes, medindo 60° cada um.

• Conhecimento e aplicação da
congruência de triângulos em
demonstrações de propriedades dos paralelogramos e resolução de problemas envolvendo essas propriedades.

• Congruência de
triângulos.
• Propriedades
dos paralelogramos.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
congruência de triângulos para demonstrar
que os lados de um paralelogramo são congruentes, que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes e que as diagonais de um paralelogramo se cruzam nos
respectivos pontos médios. Ao trabalhar
cada uma dessas demonstrações, é importante deixar claras a tese e as hipóteses
consideradas, como as relações entre os
ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal e os casos de congruência de triângulos. Se houver necessidade, é aconselhável fazer a retomada desses conceitos.

• resolve problemas envolvendo os ângulos internos de um triângulo isósceles;
• utiliza congruência de triângulos para
demonstrar que, em qualquer triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, medindo 60°
cada um.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza congruência de triângulos para
demonstrar que os lados de um paralelogramo são congruentes, que os
ângulos opostos de um paralelogramo
são congruentes e que as diagonais
de um paralelogramo se cruzam nos
respectivos pontos médios;
• resolve problemas envolvendo propriedades dos paralelogramos.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo propriedades dos paralelogramos.
• Conhecimento e aplicação da
congruência de triângulos na
demonstração de propriedade
dos retângulos e resolução de
problemas envolvendo essa
propriedade.

• Congruência de
triângulos.
• Propriedade dos
retângulos.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
congruência de triângulos para demonstrar
que as diagonais de um retângulo são congruentes. Antes de apresentar a demonstração, pode-se pedir aos alunos que tentem
fazê-la em grupos, enquanto o professor observa e dá dicas de como devem proceder.
Após a conclusão, pode-se pedir a um dos
grupos que explique aos demais como fez a
demonstração.
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Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza congruência de triângulos para
demonstrar que as diagonais de um
retângulo são congruentes;
• resolve problemas envolvendo a congruência das diagonais de um retângulo.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo a congruência das
diagonais de um retângulo.
• Conhecimento e aplicação da
congruência de triângulos na
demonstração de propriedade
dos losangos e resolução de
problemas envolvendo essa
propriedade.

• Congruência de
triângulos.
• Propriedade dos
losangos.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
congruência de triângulos para demonstrar
que as diagonais de um losango estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares entre si.
Antes de apresentar a demonstração, podese pedir aos alunos que tentem fazê-la em
grupos, enquanto o professor observa e dá
dicas de como devem proceder. Após a conclusão, pode-se pedir a um dos grupos que
explique aos demais como fez a demonstração.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza congruência de triângulos para
demonstrar que as diagonais de um
losango estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos e
são perpendiculares entre si;
• resolve problemas envolvendo as diagonais de um losango.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo as diagonais de um
losango.
• Conhecimento e aplicação da
congruência de triângulos na
demonstração de propriedades dos quadrados e resolução de problemas envolvendo
essas propriedades.

• Congruência de
triângulos.
• Propriedades
dos quadrados.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
congruência de triângulos para demonstrar
que, em um quadrado, as diagonais são
congruentes, estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos, são
perpendiculares entre si e cruzam-se nos
respectivos pontos médios.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo as propriedades de
um quadrado.

• Conhecimento e aplicação da
congruência de triângulos na
demonstração de propriedades dos trapézios isósceles e
resolução de problemas envolvendo essas propriedades.

• Congruência de
triângulos.
• Propriedades
dos trapézios
isósceles.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
congruência de triângulos para demonstrar
que, em um trapézio isósceles, os ângulos
adjacentes a uma das bases são congruentes e as diagonais também são congruentes. Ao trabalhar as demonstrações, é importante deixar claras a tese e as hipóteses
consideradas, como as propriedades dos
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Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza congruência de triângulos para
demonstrar que, em um quadrado, as
diagonais são congruentes, estão contidas nas respectivas bissetrizes dos
ângulos internos, são perpendiculares
entre si e cruzam-se nos respectivos
pontos médios;
• resolve problemas envolvendo as propriedades de um quadrado.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza congruência de triângulos para
demonstrar que, em um trapézio isósceles, os ângulos adjacentes a uma
das bases são congruentes e as diagonais também são congruentes;

paralelogramos, a propriedade dos triângulos isósceles, o fato de os lados não paralelos serem congruentes e os casos de congruência de triângulos. Se houver necessidade, é aconselhável fazer a retomada desses conceitos.

• resolve problemas envolvendo as propriedades de um trapézio isósceles.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo as propriedades de
um trapézio isósceles.
• Reconhecer e construir figuras obtidas
por composições
de transformações
geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso
de instrumentos de
desenho ou de softwares de geometria dinâmica.

• Retomada do conceito de reflexão de uma figura em relação a uma reta.

• Reflexão de
uma figura em
relação a uma
reta.

• Atividades que permitam retomar o conceito
de reflexão em relação a uma reta, partindo
do levantamento de conhecimentos prévios
dos alunos. Pode-se chamar a atenção para
o fato de que uma figura obtida por meio da
reflexão em relação a uma reta é congruente à figura inicial.
• Atividades que permitam ao aluno fazer sucessivas reflexões de uma mesma figura
em relação a duas retas, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

• Retomada do conceito de reflexão de uma figura em relação a um ponto.

• Reflexão de
uma figura em
relação a um
ponto.

• Atividades que permitam retomar o conceito
de reflexão em relação a um ponto, partindo
do levantamento de conhecimentos prévios
dos alunos. Pode-se chamar a atenção para
o fato de que uma figura obtida por meio da
reflexão em relação a um ponto é congruente à figura inicial.
• Atividades que permitam ao aluno fazer sucessivas reflexões de uma mesma figura
em relação a pontos diferentes, utilizando
instrumentos de desenho ou softwares de
geometria dinâmica.

• Retomada do conceito de
translação de uma figura.

• Translação de
uma figura.

• Atividades que permitam retomar o conceito
de translação de uma figura, partindo do levantamento de conhecimentos prévios dos
alunos. Pode-se chamar a atenção para o
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Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza o conceito de reflexão em relação a uma reta;
• faz sucessivas reflexões de uma
mesma figura em relação a duas retas, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza conceito de reflexão em relação
a um ponto;
• faz sucessivas reflexões de uma
mesma figura em relação a pontos diferentes, utilizando instrumentos de
desenho ou softwares de geometria
dinâmica.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza o conceito de translação de
uma figura;

fato de que uma figura obtida por meio da
translação é congruente à figura inicial.
• Atividades que permitam ao aluno fazer
translações em sequência, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, e observar que a composição
de duas translações é uma translação.
• Retomada do conceito de rotação de uma figura.

• Rotação de uma
figura.

• Atividades que permitam retomar o conceito
de rotação de uma figura, partindo do levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. Pode-se chamar a atenção para o fato
de que uma figura obtida após uma rotação
é congruente à original.
• Atividades que permitam ao aluno, utilizando um software de geometria dinâmica,
fazer rotações de figuras sucessivamente
em torno de um mesmo ponto e em torno
de pontos diferentes, e perceber que a composição de duas rotações com o mesmo
centro equivale a uma rotação cujo ângulo
de giro é igual à soma dos ângulos de giro
das rotações que fazem parte da composição.

• Resolver e elaborar
problemas que envolvam medidas de
área de figuras geométricas, utilizando expressões
de cálculo de área
(quadriláteros, triângulos e círculos),
em situações como
determinar medida
de terrenos.

• Identificação de figuras equivalentes.

• Figuras equivalentes.

• Atividades que permitam ao aluno compreender as ideias de composição e de decomposição de figuras, pois são fundamentais
para ele construir de maneira mais significativa a noção de equivalência de figuras planas. Nesse momento, não deve haver preocupação com o cálculo de áreas; o importante é que os alunos observem o que significa compor e decompor figuras como se estivessem montando diferentes quebracabeças com base em determinadas peças.
• Atividades que permitam ao aluno identificar e criar figuras equivalentes, por meio de
composição e decomposição.
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• faz translações em sequência, utilizando instrumentos de desenho ou
softwares de geometria dinâmica;
• reconhece que a composição de duas
translações é uma translação.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza o conceito de rotação de uma
figura;
• faz rotações de figuras sucessivamente em torno de um mesmo ponto
e em torno de pontos diferentes, utilizando um software de geometria dinâmica;
• reconhece que a composição de duas
rotações com o mesmo centro equivale a uma rotação cujo ângulo de
giro é igual à soma dos ângulos de
giro das rotações que fazem parte da
composição.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• compreende e utiliza as ideias de
composição e de decomposição de figuras;
• identifica e cria figuras equivalentes,
por meio de composição e decomposição.

• Identificação de uma superfície e da área dessa superfície.

• Área de uma superfície.

• Atividades que permitam ao aluno identificar uma superfície e a área dessa superfície. Nesse momento, os alunos deverão
compreender que a área é a medida de
uma superfície e que essa medida pode ser
representada em diferentes unidades, de
acordo com a situação dada. Pode-se utilizar o metro quadrado e, também, uma unidade de medida não padronizada: a área de
um quadradinho de uma malha quadriculada.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica uma superfície e a área dessa superfície, compreendendo que a área é a medida de
uma superfície e que essa medida
pode ser representada em diferentes
unidades, de acordo com a situação
dada.

• Utilização de expressões de
cálculo de área de triângulos
e quadriláteros na resolução
e elaboração de problemas diversos, inclusive aqueles envolvendo área de terrenos.

• Área de triângulos e quadriláteros.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
expressões de cálculo de área de diferentes
figuras planas: quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, losango e triângulo.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza expressões de cálculo de área
de diferentes figuras planas: quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, losango e triângulo;

• Atividades que permitam ao aluno utilizar
expressões de cálculo de área de um trapézio, de um triângulo e de um paralelogramo,
na resolução de problemas em que, antes,
seja necessário medir, com régua ou esquadro, a altura de cada uma dessas figuras. É
importante lembrar os alunos de que a altura de uma figura geométrica é o segmento que une o vértice à reta que contém
o lado oposto e é perpendicular a esta reta.
A ideia é que eles posicionem a régua ou o
esquadro tendo esse conceito em vista.
• Atividades que permitam aos alunos resolver e elaborar um problema que envolva a
determinação da área de terrenos, compartilhando as estratégias empregadas e o
modo como pensaram. Essa troca de ideias
entre eles contribui para que possam ampliar o repertório de estratégias de resolução de problemas. Pode-se aproveitar esse
momento para avaliar o que aprenderam e
fazer um levantamento das principais dificuldades enfrentadas por eles.
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• utiliza expressões de cálculo de área
de um trapézio, de um triângulo e de
um paralelogramo, na resolução de
problemas em que, antes, seja necessário medir, com régua ou esquadro, a
altura de cada uma dessas figuras;
• resolve problemas que envolvam a determinação da área de terrenos;
• elabora problemas que envolvam a
determinação da área de terrenos.

• Realização de cálculo aproximado de área de figuras planas.

• Área aproximada de figuras
planas.

• Atividades que permitam ao aluno calcular
a área de superfícies planas por meio da
composição e decomposição de figuras por
aproximações.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que a malha quadriculada é um importante
instrumento e que a diminuição da unidade
de medida na malha aumenta o grau de
precisão.

• Utilização de expressões de
cálculo de áreas de círculo,
setor circular e coroa circular
na resolução e elaboração de
problemas diversos, inclusive
aqueles envolvendo a determinação da área de terrenos.

• Área de um círculo.
• Comprimento
da circunferência de um círculo.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• calcula a área de superfícies planas
por meio da composição e decomposição de figuras por aproximações;
• reconhece que a malha quadriculada
é um importante instrumento e que a
diminuição da unidade de medida na
malha aumenta o grau de precisão;

• Atividades que proporcionem momentos de
troca de respostas e estratégias entre os
alunos, de modo que eles possam articular
ideias e etapas do raciocínio, possibilitando
o refinamento de suas noções e estratégias
para o cálculo aproximado de áreas em diferentes situações-problema. Essa atividade é
um bom momento para obter informações a
respeito do que eles compreenderam ou
não sobre o assunto.

• interage com os colegas, articula
ideias e etapas do raciocínio, possibilitando o refinamento de noções e estratégias para o cálculo aproximado
de áreas em diferentes situações-problema.

• Atividades que permitam ao aluno apresentar a expressão para o cálculo da área de
um círculo utilizando a aproximação das
áreas de polígonos regulares inscritos em
circunferências. Assim, os alunos poderão
perceber que, à medida que a quantidade
de lados aumenta, o perímetro do polígono
se aproxima do comprimento da circunferência e a área do polígono se aproxima da
área do círculo.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• compreende como a expressão para o
cálculo da área de um círculo é obtida;

• Atividades que permitam ao aluno compreender a ideia de setor circular (região do círculo delimitada por um de seus ângulos
centrais).

• reconhece uma coroa circular;

• Atividades que permitam ao aluno deduzir a
expressão de cálculo da área de um setor
circular, utilizando a relação de proporcionalidade existente entre a área desse setor e
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• reconhece um setor circular;
• calcula a área de um setor circular utilizando relação de proporcionalidade
e/ou a expressão geral obtida dessa
relação;
• calcula a área de uma coroa circular,
utilizando a diferença entre as áreas
dos círculos de raio maior e de raio
menor e/ou a expressão obtida dessa
diferença;

a medida do ângulo central correspondente
a ele.
• Atividades que permitam ao aluno compreender a ideia de coroa circular (região entre
duas circunferências concêntricas de raios
diferentes).
• Atividades que permitam ao aluno deduzir a
expressão de cálculo da área de uma coroa
circular, utilizando a diferença entre as
áreas dos círculos de raio maior e de raio
menor.

• resolve e elabora problemas envolvendo cálculo de áreas de círculo, setor circular e coroa circular;
• interage com os colegas, articula
ideias e etapas do raciocínio, possibilitando o refinamento de noções e estratégias para o cálculo de áreas de
círculo, setor circular e coroa circular,
em diferentes situações-problema.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar as
expressões de cálculo de áreas de círculo,
setor circular e coroa circular na resolução e
elaboração de problemas, inclusive aqueles
envolvendo a determinação da área de terrenos. Os alunos podem compartilhar as estratégias empregadas e o modo como pensaram. Essa troca de ideias entre eles contribui para que possam ampliar o repertório
de estratégias de resolução de problemas.
Pode-se aproveitar esse momento para avaliar o que aprenderam e fazer um levantamento das principais dificuldades enfrentadas por eles.
• Compreender a relação existente entre unidades de
medida de volume
e de capacidade
mais usuais, para
resolver e elaborar
problemas envolvendo cálculo de
capacidade de recipientes quaisquer e
de volume de

• Reconhecimento da diferença
entre volume e capacidade.

• Medidas de volume.
• Medidas de capacidade.

• Reconhecimento da relação
entre um litro e um decímetro
cúbico e da relação entre litro
e metro cúbico, para resolver
e elaborar problemas de cálculo de capacidade de recipientes.

• Relação entre
medidas de volume e de capacidade.

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma situação-problema, reconhecer a diferença entre os conceitos de volume (medida do espaço ocupado por um corpo) e capacidade (volume interno de um recipiente).

• Propostas que permitam verificar
como o aluno difere volume de capacidade.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer e utilizar as relações existentes entre
um litro e um decímetro cúbico e entre um
litro e um metro cúbico, para resolver e elaborar problemas de cálculo de capacidade
de recipientes.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece e utiliza as
relações existentes entre um litro e
um decímetro cúbico e entre um litro
e um metro cúbico, para resolver e
elaborar problemas de cálculo de capacidade de recipientes.
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recipiente em formato de bloco retangular.

• Avaliar a adequação de diferentes
tipos de gráficos
para representar
um conjunto de dados de uma pesquisa.

• Resolução e elaboração de
problemas que envolvam o
cálculo do volume de recipiente com formato de bloco retangular.

• Volume de recipiente com formato de bloco
retangular.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um
bloco retangular.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um
bloco retangular. Em seguida, cada aluno
pode trocar com um outro os problemas elaborados, resolvê-los e discutir a resolução
apresentada. Se for conveniente, pode-se
fazer uma socialização dos problemas elaborados com toda a classe.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• resolve e elabora problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular;
• interage com os colegas, articula
ideias e etapas do raciocínio, possibilitando o refinamento de noções e estratégias para o cálculo do volume de
recipiente cujo formato é o de um
bloco retangular, em diferentes situações-problema.

• Utilização adequada de gráficos de linha para representar
um conjunto de dados de
uma pesquisa.

• Gráficos de linha.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que gráficos de linha são indicados para
a apresentação de dados que variam ao
longo de determinado período ou para identificar tendências de acréscimo ou decréscimo dos dados apresentados. Sua aparência deve permitir ao leitor a verificação de
intervalos de crescimento, de decréscimo
ou de constância da variável representada.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece a adequada
utilização de gráficos de linha para representar um conjunto de dados de
uma pesquisa.

• Utilização adequada de gráficos de barras e de colunas
para representar um conjunto
de dados de uma pesquisa.

• Gráficos de barras.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que gráficos de barras e de colunas são
indicados para a apresentação de dados
quantitativos sobre diferentes variáveis, lugares ou setores.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece a adequada
utilização de gráficos de barras e de
colunas para representar um conjunto
de dados de uma pesquisa.

• Utilização adequada de gráficos de setores para representar um conjunto de dados de
uma pesquisa.

• Gráficos de setores.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer que gráficos de setores são indicados
para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados
compõem o todo de um dado aspecto da realidade.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece a adequada
utilização de gráficos de setores para
representar um conjunto de dados de
uma pesquisa.

• Leitura e interpretação de diferentes tipos de gráficos.

• Gráficos de linha.

• Atividades que permitam, com base em dados reais e atualizados, desafiar os alunos a

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• lê e interpreta diferentes tipos de gráficos, com base em dados reais e

• Gráficos de colunas.
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• Gráficos de barras.
• Gráficos de colunas.
• Gráficos de setores.

• Organizar as frequências de uma
variável contínua
de uma pesquisa
em classes, de
modo que resumam os dados de
maneira adequada
para a tomada de
decisões.

ler e interpretar diferentes tipos de gráficos,
desenvolvendo os sensos analítico e crítico.

atualizados, desenvolvendo os sensos
analítico e crítico;

• Atividades que permitam organizar os alunos em agrupamentos produtivos para a
elaboração de questões com base em gráficos pesquisados em jornais, revistas e internet. Pode-se construir um painel para expor
esses gráficos, bem como as respectivas
questões. Esse painel pode ser alocado no
pátio da escola ou na própria sala de aula.

• elabora questões com base em jornais, revistas e internet;
• interage em grupos produtivos, colaborando com os colegas na realização
de atividades propostas.

• Determinação das frequências absoluta e relativa de
uma amostra de uma população.

• Frequência absoluta e frequência relativa.

• Atividades que permitam ao aluno determinar as frequências absoluta e relativa de
uma amostra de uma população. Deve-se
enfatizar que, geralmente, em uma pesquisa, não é possível obter dados de toda a
população. Por isso, os pesquisadores levantam dados de uma amostra da população, ou seja, escolhem uma parte dela de
acordo com uma metodologia.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno determina as frequências absoluta e relativa de uma amostra de uma população.

• Distribuição das frequências
de uma variável contínua de
uma pesquisa em classes.

• Organização
dos dados de
uma variável
contínua em
classes.

• Atividades que permitam ao aluno distribuir
frequências de uma variável contínua em
classes.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• distribui frequências de uma contínua
em classes;

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo a distribuição das
frequências de uma variável de uma pesquisa em classes, de modo que os dados
sejam resumidos de forma adequada à tomada de decisões.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar
problemas envolvendo a distribuição das
frequências de uma variável de uma pesquisa em classes. Em seguida, cada aluno
pode trocar com um outro os problemas elaborados, resolvê-los e discutir a resolução
apresentada. Se for conveniente, pode-se
fazer uma socialização dos problemas elaborados com toda a classe.
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• resolve e elabora problemas envolvendo a distribuição das frequências
de uma variável de uma pesquisa em
classes, de modo que os dados sejam
resumidos de forma adequada à tomada de decisões;
• interage com os colegas, realizando
trocas de problemas, compartilhando
e discutindo estratégias de resolução.

• Obter os valores de
medidas de tendência central de
uma pesquisa estatística (média,
moda e mediana),
com a compreensão de seus significados, e relacionálos com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.

• Retomada do conceito de média aritmética de um conjunto
de dados.

• Média aritmética de um conjunto de dados.

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma problematização, retomar o conceito de média aritmética (simples e ponderada) de um conjunto de dados, compreendendo o seu significado e como fazer inferências a partir dela. Sempre que possível,
deve-se explorar os recursos digitais, além
da calculadora. Planilhas eletrônicas possuem ferramentas e recursos que permitem
realizar o tratamento estatístico, como é o
caso do cálculo da média.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza o conceito de média aritmética,
compreende o seu significado e faz inferências a partir dela;
• reconhece situações em que a média
aritmética melhor representa um conjunto de dados.

• Atividades que permitam ao aluno perceber
que a média melhor representa um conjunto de dados quando este não apresenta
valores discrepantes. Pode-se trabalhar o
cálculo da média aritmética com base num
conjunto de dados sem valores discrepantes e depois acrescentando um valor bem
maior ou menor que os demais.
• Determinação da moda de
um conjunto de dados.

• Moda de um
conjunto de dados.

• Atividades que permitam ao aluno, a partir
de uma problematização, conceituar moda
de um conjunto de dados (numéricos ou
não) como sendo o valor ou os valores que
apresentam a maior frequência e fazer inferências a partir dela.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que a moda melhor representa um conjunto
de dados quando estes variam pouco. Pode-se trabalhar o cálculo da moda com base
num conjunto de dados com pouca variação
e depois com muita variação.

• Determinação da mediana de
um conjunto de dados.

• Mediana de um
conjunto de dados.

• Atividades que permitam ao aluno observar
que, para determinar a mediana, é necessário organizar os dados apresentados para
que se busque a posição central. Enfatizar
que, independentemente do número de
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Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza o conceito de moda e faz inferências a partir dela;
• reconhece situações em que a moda
melhor representa um conjunto de dados.

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• utiliza o conceito de mediana e faz inferências a partir dela;

elementos, par ou ímpar, é possível determinar a mediana.
• Atividades que permitam perceber que a
mediana representa melhor um conjunto de
dados quando esta apresenta valores discrepantes, pois esses dados não "contaminam" o seu valor. Pode-se trabalhar o cálculo da mediana com base num conjunto
de dados sem valores discrepantes e depois acrescentando um valor bem maior ou
menor que os demais.

• Planejar e executar
pesquisa amostral,
selecionando uma
técnica de amostragem adequada (casual simples, sistemática e estratificada), e escrever
relatório que contenha os gráficos
apropriados para
representar os conjuntos de dados,
destacando aspectos como as medidas de tendência
central, a

• reconhece situações em que a mediana melhor representa um conjunto
de dados.

• Cálculo da amplitude de um
conjunto de dados.

• Amplitude de
um conjunto de
dados.

• Atividades que permitam ao aluno calcular
a amplitude de um conjunto de dados.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno calcula a amplitude de
um conjunto de dados.

• Relação entre medidas de
tendência central de uma
pesquisa e amplitude.

• Medidas de tendência central e
amplitude.

• Atividades que permitam ao aluno compreender que, havendo discrepância entre as
medidas de tendência central, a amplitude
deve ser utilizada para melhor interpretação
dos dados.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno relaciona medidas de
tendência central e amplitude de um
conjunto de dados de uma pesquisa.

• Conhecimento dos tipos de
pesquisas, compreendendo
as razões que justificam a realização delas e percebendo
as vantagens e desvantagens
de cada uma.

• Pesquisas censitárias e pesquisas amostrais.

• Atividades que permitam ao aluno conhecer
pesquisa censitária (aquela em que todos
os elementos da população são pesquisados) e pesquisa amostral (aquela em que
parte da população é pesquisada).

Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• reconhece pesquisa censitária e pesquisa amostral;

• Reconhecimento das diferentes maneiras de selecionar
uma amostra.

• Seleções de
amostras.

• Atividades que permitam ao aluno compreender as razões que justificam realizar pesquisas amostrais e não censitárias.
• Atividades que permitam ao aluno compreender como é selecionada uma amostra casual simples, ressaltando que esse tipo de
seleção de amostra é indicado quando se
tem uma população homogênea, ou seja,
quando a característica que estamos investigando não varia de indivíduo para indivíduo.
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• compreende as razões que justificam
realizar pesquisas amostrais e não
censitárias.
Propostas que permitam verificar como
o aluno:
• compreende como é selecionada uma
amostra casual simples;
• reconhece situações em que a amostra causal simples é indicada;
• compreende como é selecionada uma
amostra estratificada;

amplitude e as conclusões.

• Atividades que permitam ao aluno compreender como é obtida uma amostra estratificada, ressaltando que esse tipo de seleção
de amostra é indicado para populações que
não são homogêneas e que os indivíduos
são selecionados de cada estrato por meio
da amostragem casual simples.

• Planejamento e execução de
pesquisa amostral, selecionando a técnica de amostragem mais adequada e escrevendo relatórios que contenham os gráficos apropriados
para representar os conjuntos
de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e
as conclusões.

• Planejamento e
execução de
pesquisa amostral.

• reconhece situações em que a amostra estratificada é indicada;
• compreende como é selecionada uma
amostra sistemática;
• reconhece situações em que a amostra sistemática é indicada;

• Atividades que permitam ao aluno compreender como é obtida uma amostra sistemática, ressaltando que esse tipo de seleção
de amostra é indicado quando a população
é homogênea e seus elementos estão naturalmente ordenados em filas, listas etc.

• identifica o tipo de seleção de amostra que uma determinada situação
exemplifica.

• Atividades que permitam ao aluno planejar
e executar pesquisa amostral, selecionando
a técnica de amostragem mais adequada e
escrevendo relatórios que contenham os
gráficos apropriados para representar os
conjuntos de dados, destacando aspectos
como as medidas de tendência central, a
amplitude e as conclusões. Em atividades
desse tipo, os alunos exercitam a empatia e
o diálogo e devem agir coletivamente, pautados em princípios éticos e democráticos.
Oriente-os a abordar questões de urgência
social e a valorizar a diversidade de opiniões dos indivíduos, sem preconceitos de
qualquer natureza. A intenção dessa pesquisa é que os alunos possam discutir temas que extrapolem os limites da escola. É
possível, ainda, combinar uma parceria com
professores de Língua Portuguesa com a finalidade de ajudar os alunos a organizar e a
escrever o relatório solicitado.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno planeja e executa uma
pesquisa amostral, selecionando a
técnica de amostragem mais adequada e escrevendo relatórios que
contenham os gráficos apropriados
para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as
medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões.

14. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO
1294

• OBJETIVOS

• CONTEÚDOS

• CAPACIDADES /
COMPETÊNCIAS
AMPLAS DA DISCIPLINA

• O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU
CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS APRENDAM E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO
OBJETIVOS
• Retomada dos conceitos de • Números
natunúmeros naturais, números
rais, números ininteiros e números racionais.
teiros e números
racionais.

• Ampliar os conjuntos numéricos e reconhecer as relações existentes entre eles e as diferentes representações de seus elementos, por meio
da resolução de situações-problema em contextos diversos, inclusive aqueles em
que se faz necessário estimar a localização de números
reais na reta numérica.

• Reconhecimento das diferentes representações dos números racionais.

• Números
nais.

• Retomada do conceito de fração geratriz de uma dízima
periódica.

• Fração geratriz de
uma dízima periódica.

• Reconhecimento da existência de números irracionais.

• Números irracionais.

racio-

• PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• FORMAS DE AVALIAÇÃO

• SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS

• SITUAÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA
AVALIAR

• Atividades que permitam ao aluno retomar os
conceitos de números naturais, números inteiros e números racionais, partindo de textos
que apresentem usos sociais de diferentes
números. Pode-se fazer um levantamento dos
conhecimentos prévios dos alunos e ajudá-los
a superar possíveis concepções equivocadas.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
diferentes representações dos números racionais.
• Atividades que permitam ao aluno decidir se a
representação decimal de uma fração será finita ou infinita periódica sem ter que efetuar a
divisão.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno conceitua os números
naturais, números inteiros e números racionais.

• Atividades que permitam ao aluno construir
um número irracional (um número que tem
uma representação decimal infinita e não periódica).
•
• Atividades que permitam ao aluno identificar
números irracionais como aqueles cuja representação é decimal e não periódica.
• Atividades que permitam ao aluno conhecer

• Propostas que permitam verificar
como o aluno constrói os conceitos
de fração geratriz de uma dízima periódica.

os números racionais 2 e  por meio de situações-problema, especialmente aquelas
vinculadas à Geometria e às medidas, cujas
soluções não são dadas por números racionais.
• Atividades em que os alunos, em dupla, façam
uma pesquisa a respeito do histórico do número , com o objetivo de aprofundar o que
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece diferentes representações dos números racionais;
• decide se a representação decimal
de uma fração será finita ou infinita
periódica sem ter que efetuar a divisão.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica número irracionais como
aqueles cuja representação é decimal e não periódica;
• resolve situações-problema envolvendo números irracionais;
• realiza e apresenta uma pesquisa sobre o histórico do número  ;
• reconhece a diferença entre uma
aproximação de um
número

foi trabalhado em sala e perceber que vários
conceitos matemáticos se desenvolveram ao
longo do processo de busca pelo valor exato
de  (enquanto se pensava que isso era possível) e de aproximações mais precisas.
• Atividades que permitam ao aluno compreender a diferença entre uma aproximação de um
número irracional como 2, dada por uma cal• Compreensão da ideia de
conjunto dos números reais
como resultado da união dos
racionais com os números irracionais e mobilização dos
conhecimentos construídos
para a resolução de problemas.

• Números reais.

• Representação de números
reais na reta numérica.

• Números reais.

culadora, e o próprio número 2.
• Atividades que permitam ao aluno compreender que alguns conjuntos numéricos estão
contidos em outros; que os conjuntos dos números racionais e dos números irracionais
não têm elementos em comum, ou seja, são
conjuntos disjuntos; e que o conjunto dos números reais é a reunião do conjunto dos números racionais com o dos números irracionais.
• Atividades que permitam explorar a localização de pontos correspondentes aos números
irracionais em uma reta numérica – um contraponto à ideia de que na reta dos números
racionais não há espaço para “novos” números. Pode-se iniciar, por exemplo, representando, no quadro de giz, alguns números inteiros na reta numérica. Em seguida, pedir a alguns alunos que encontrem os pontos correspondentes a, por exemplo, 1,4, 20,7 ou 5/3, e
que, a seguir, descrevam métodos para marcar esses pontos. No final, pode-se mostrar
como podemos representar os números − 2
e 2 na reta numérica. Pode-se, ainda, propor
aos alunos que estimem a localização de outros números irracionais na reta numérica utilizando a estratégia que julgarem mais conveniente. Depois, incentivá-los a compartilhar
com os colegas o modo como fizeram.
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irracional, dada por uma calculadora,
e o próprio número.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende as relações de inclusão existentes entre os
conjuntos numéricos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno localiza pontos correspondentes a números reais em uma
reta numérica.

• Aplicar operações
com números reais,
empregando propriedades de potências com expoentes
inteiros e fracionários, propriedades
dos radicais e escrita de números
em notação científica, para resolver e
elaborar problemas
em diversos contextos, inclusive aqueles que envolvam o
emprego de medidas muito grandes
ou muito pequenas, tais como distâncias entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou células, capacidade de armazenamento de computadores,
entre
outros.

• Retomada do estudo da potenciação com números reais.

• Potenciação com
números reais.

• Retomada das propriedades
da potenciação para potências com expoentes inteiros.

• Propriedades das
potências.

• Retomada da escrita de números em notação científica

• Notação
fica.

cientí-

• Atividades que permitam, a partir de uma situação contextualizada, retomar o cálculo de potências com expoente e base inteiros. Mesmo
considerando que os alunos já viram nos anos
anteriores o estudo desse conteúdo, pode-se
verificar se eles apresentam alguma dificuldade a respeito desse assunto ao explorar diversos exemplos. Pode-se, ainda, aproveitar
para fazer a análise da potência com base negativa e base não negativa, com expoente natural par ou ímpar.
• Atividades que permitam ao aluno resolver situações-problema envolvendo o cálculo de potências com expoente e base inteiros.
• Atividades que permitam ao aluno retomar as
propriedades da potenciação para potências
com expoentes inteiros. Deve-se destacar que
elas são utilizadas na simplificação de cálculos e ajudam a "encurtar" o caminho em algumas resoluções.
• Atividades que permitam ao aluno retomar a
escrita de números em notação cientifica. É
importante que os alunos compreendam o
conceito e percebam a conveniência de expressar números muito grandes ou muito pequenos utilizando uma potência de base 10.
• Atividades que permitam ao aluno realizar
uma pesquisa sobre como se desenvolveu historicamente o conceito de notação científica,
as razões para esse desenvolvimento e suas
principais aplicações.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
o emprego da notação científica em outros
componentes curriculares por meio da exploração de medidas muito grandes ou muito pequenas. É importante compreender que componentes como Física, Química e Biologia expressam medidas de grandezas utilizando notação científica.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• calcula potências com expoente e
base inteiros;
• resolve situações-problema envolvendo o cálculo de potências com expoente e base inteiros.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno retoma as propriedades da potenciação para potências
com expoentes inteiros.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno escreve, em notação científica, números oriundos de diversas situações em que esse tipo de representação é bastante conveniente.

• Reconhecimento e emprego
de unidades usadas para expressar medidas de capacidade de armazenamento de
computadores.

• Unidades de medidas utilizadas
na informática.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
e empregar unidades de medidas de capacidade de armazenamento de computadores
(byte, quilobyte, megabyte etc.), associandoas aos correspondentes múltiplos na base 2 e
na base 10.
• Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar situações-problema envolvendo medidas de capacidade de armazenamento de
computadores.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece e emprega medidas de capacidade de armazenamento de
computadores (byte, quilobyte, megabyte etc.);
• associa cada medida aos correspondentes múltiplos na base 2 e na base
10;
• resolve e elabora situações-problema envolvendo medidas de capacidade de armazenamento de computadores.

• Compreensão do cálculo da
raiz enésima de um número
real.

• Raiz enésima de
um número real.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende a relação entre multiplicação de fatores iguais e radiciação;
• calcula mentalmente os valores
aproximados de raízes quadradas e
cúbicas de um número;
• estima os valores aproximados de raízes quadradas e cúbicas de um número utilizando calculadora;
• resolve e elabora problemas usando
a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz
como potência de expoente fracionário.

• Apresentação das propriedades dos radicais e sua mobilização na resolução de problemas.

• Propriedades dos
radicais.

• Atividades que permitam fazer a retomada
com os alunos dos cálculos de raízes quadradas e cúbicas de um número real e, a partir
daí, iniciar os estudos do cálculo de raízes
enésimas, considerando-se dois casos: o índice par e o índice ímpar.
• Atividades que permitam ao aluno calcular as
raízes enésimas de alguns números reais e raízes enésimas de índice par de números reais
negativos, utilizando calculadora científica,
para que percebam que no visor da calculadora aparecerá uma mensagem de erro. Diante desse fato, pode-se comentar que, se a
for um número real menor que zero, a raiz enésima de a, com índice par, não será um número real, pois não existe um número real que
elevado a um número par resulte em um número negativo.
• Atividades que permitam ao aluno conhecer
as propriedades dos radicais e construir procedimentos próprios, a fim de resolver problemas que envolvam o uso de radicais e operações com números reais na forma de raiz.
Pode-se propor situações de aprendizagem
que sejam desafiadoras e adequadas, para
que essas propriedades sejam, de fato,
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno utiliza as propriedades
dos radicais na resolução de problemas diversos.

• Identificação de radicais semelhantes e compreensão de
como realizar adições, subtrações, multiplicações, divisões, potenciações e radiciações com radicais.

• Radicais semelhantes.
• Operações com
radicais.

compreendidas e não apenas memorizadas
pelos alunos. É a compreensão de tais propriedades, e não apenas a memorização sem
qualquer significado, que permitirá que elas
sejam corretamente mobilizadas na resolução
de problemas.
• Atividades que permitam ao aluno identificar
radicais semelhantes.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
adições algébricas com radicais quando eles
são ou não semelhantes e quando o cálculo
aproximado da adição algébrica é mais conveniente.
• Atividades que permitam verificar se há na
turma a ideia incorreta de que

n

a  b é equi-

valente a a  b , sendo a e b números reais
maiores ou iguais a zero e n um número natural maior ou igual a 2. Em caso afirmativo,
pode-se apresentar algumas situações com a
finalidade de auxiliar os alunos a superar essa
concepção equivocada.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
multiplicações e divisões com radicais utilizando algumas propriedades deles.
• Atividades que permitam ao aluno compreender que o cálculo de potências de radicais com
radicando positivo é feito elevando-se o radicando ao expoente dado. Contudo, deve-se
deixar claro que esse procedimento é uma
consequência da utilização do conceito de potenciação (multiplicação de fatores iguais) e
da propriedade do produto de radicais com o
mesmo índice.
• Atividades que permitam ao aluno compreender que a radiciação de radicais com radicando positivo ou nulo é feita escrevendo-se o
radicando sob um único radical cujo índice
n

1299

n

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica radicais semelhantes;
• resolve adições algébricas com radicais quando eles são ou não semelhantes e quando o cálculo aproximado da adição algébrica é mais
conveniente;
• reconhece que situações do tipo
n

ab e

n

a  n b , sendo a e b núme-

ros reais maiores ou iguais a zero e n
um número natural maior ou igual a
2, não são equivalentes;
• resolve multiplicações e divisões
com radicais;
• resolve potenciações e radiciações
de radicais.

• Compreensão dos casos de
racionalização de denominadores e da conveniência de
efetuá-los em determinadas
situações.

• Racionalização
de denominadores.

•

•

•

•

• Conhecer e compreender os conceitos de razão de
grandezas de espécies diferentes e de
grandezas direta e
inversamente proporcionais,

• Cálculo de potências com expoentes fracionários.

• Potências com expoente fracionário.

•

• Determinação da razão entre
duas grandezas de espécies
diferentes.

• Razão entre grandezas de espécies diferentes.

•
•

será o produto dos índices dos radicais anteriores.
Atividades que permitam ao aluno compreender que a racionalização de denominadores é
feita com o propósito de simplificar cálculos
na obtenção de um valor aproximado. Além
disso, pode-se esclarecer que o termo “racionalizar” vem de “tornar racional” e que, nas
expressões apresentadas com denominadores irracionais, nós os tornamos racionais
para facilitar os cálculos.
Atividades que permitam ao aluno compreender a racionalização de denominadores
quando o denominador é um radical de índice
2.
Atividades que permitam ao aluno compreender a racionalização de denominadores
quando o denominador é um radical de índice
diferente de 2.
Atividades que permitam ao aluno compreender a racionalização de denominadores
quando o denominador é uma adição algébrica de dois termos, em que pelo menos um
deles é uma raiz quadrada não exata (irracional).
Atividades que permitam ao aluno compreender que as propriedades de potências com expoentes inteiros continuam válidas quando o
expoente da potência é um número na forma
de fração e a base é um número real positivo.
Atividades que permitam ao aluno retomar a
noção de razão e, em particular, razão centesimal.
Atividades que permitam ao aluno determinar
a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como gramatura de papel, velocidade média, densidade demográfica, escalas,
entre outras.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende o propósito de se racionalizar denominadores;
• reconhece os casos de racionalização de denominadores e compreende os procedimentos aplicados em
cada um deles.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno calcula potências com
expoentes fracionários.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza a noção de razão;
• determina a razão entre duas grandezas de espécies diferentes;
• resolve problemas envolvendo razões entre duas grandezas de espécies diferentes.

aplicando-os na resolução e elaboração de problemas
diversos,
envolvendo a gramatura
de papel, velocidade média, densidade demográfica,
escalas, divisão em
partes proporcionais e taxa de variação, inseridos em
contextos socioculturais, ambientais e
de outras áreas.

• Resolver e elaborar
problemas
com
porcentagens, incluindo
aqueles
que envolvam a
aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, com e
sem o uso de tecnologias digitais, no

• Identificação de relações de
proporcionalidade entre duas
grandezas.

• Grandezas diretamente proporcionais e grandezas
inversamente
proporcionais.

• Resolução e elaboração de
problemas envolvendo grandezas direta e inversamente
proporcionais, incluindo problemas de divisão em partes
proporcionais.

• Grandezas diretamente proporcionais e grandezas
inversamente
proporcionais.

• Retomada do conceito de
porcentagem.

• Porcentagem.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas envolvendo razões entre duas
grandezas de espécies diferentes.
• Atividades que permitam ao aluno identificar
grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, a partir de
situações em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que, quando duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais, as razões entre os
seus valores correspondentes são iguais.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que, quando duas ou mais grandezas são inversamente proporcionais, os produtos dos
seus valores correspondentes são iguais.
• Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar problemas em contextos diversos
que envolvam grandezas proporcionais.
• Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar problemas em contextos diversos
que envolvam divisão em partes proporcionais.
• Atividades que permitam ao aluno retomar o
conceito de porcentagem em situações de cálculo de porcentagem de uma quantidade.
Nessas situações, pode-se orientar os alunos
para que mobilizem as representações na
forma de fração e decimal de uma porcentagem, pois isso pode contribuir não somente
para a apreensão desse conceito, como também para otimizar os cálculos.
• Atividades que permitam ao aluno retomar o
conceito de porcentagem em situações em
que se deve expressar um aumento ou desconto por meio de uma taxa de porcentagem.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, a
partir de situações em contextos socioculturais, ambientais e de outras
áreas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve e elabora problemas em contextos diversos que envolvam grandezas proporcionais;
• resolve e elabora problemas em contextos diversos que envolvam divisão
em partes proporcionais.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• calcula a porcentagem de uma quantidade;
• expressa um aumento ou desconto
por meio de uma taxa de porcentagem;
• elabora situações-problema envolvendo porcentagem.

contexto da educação financeira.

• 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.

• Resolução de situaçõesproblema envolvendo descontos e acréscimos sucessivos.

• Porcentagem.

• Compreensão, 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.

• Produtos
veis.

notá-

• Atividades que permitam ao aluno elaborar situações-problema envolvendo porcentagem.
• Atividades que permitam ao aluno resolver situações-problema envolvendo descontos e
acréscimos sucessivos, preferencialmente utilizando tecnologias digitais, no contexto da
educação financeira.
• Atividades que permitam ao aluno elaborar situações-problema envolvendo descontos e
acréscimos sucessivos.

• Atividades que permitam ao aluno compreender, geométrica e algebricamente, os 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. Pode-se proporcionar aos alunos a manipulação de modelos
de figuras geométricas construídas com material concreto (cartolina, E.V.A, varetas e conectores de látex, por exemplo), incentivando-os a
observar o padrão presente, para então obter
uma regra geral escrita por meio da linguagem
algébrica. Uma abordagem com essa orientação, aliada à representação geométrica, auxilia os alunos na compreensão e não apenas
na memorização do desenvolvimento desses
dois casos.
• Atividades que permitam ao aluno relacionar
interpretação geométrica de um produto notável com a expressão algébrica de seu desenvolvimento.
• Atividades que permitam ao aluno desenvolver algebricamente determinados produtos
notáveis.
• Atividades que permitam ao aluno relacionar
um produto notável com a expressão de seu
desenvolvimento algébrico.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve situações-problema envolvendo descontos e acréscimos sucessivos, preferencialmente utilizando tecnologias digitais, no contexto da educação financeira;
• elabora situações-problema envolvendo descontos e acréscimos sucessivos.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende, geométrica e algebricamente, os 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;
• relaciona corretamente a interpretação geométrica de um produto notável com a expressão algébrica de seu
desenvolvimento;
• desenvolve algebricamente determinados produtos notáveis;
• relaciona um produto notável com a
expressão de seu desenvolvimento
algébrico;
• resolve determinadas expressões numéricas utilizando produtos notáveis.

• Atividades que permitam ao aluno resolver determinadas expressões numéricas utilizando
produtos notáveis. Por exemplo, o cálculo de
4202 pode ser feito utilizando o quadrado da
soma de dois termos:
•
• Compreensão, geométrica e
algebricamente, de alguns
casos de fatoração: fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados e fatoração do trinômio quadrado perfeito.

• Fatoração.

• Reconhecimento de uma
equação polinomial do 2º
grau com uma incógnita e
classificação como completa
ou incompleta.

• Equações polinomiais do 2º grau.

4202 = (400 + 20)2 = 160.000 + 16.000 + 400 =
= 176.400

• Atividades que permitam ao aluno compreender, geométrica e algebricamente, alguns casos de fatoração: fator comum em evidência,
agrupamento, diferença de dois quadrados e
fatoração do trinômio quadrado perfeito.
Deve--se dar destaque ao uso dos diferentes
casos de fatoração na simplificação de cálculos e de expressões algébricas. É importante
que os alunos percebam e entendam como
chegar a cada um dos casos de fatoração estudados. Com o tempo, a memorização será
consequência da constante mobilização dessas ideias, e não resultado de um processo visando a especificamente decorá-las.
• Atividades que permitam ao aluno identificar
a forma fatorada de uma expressão polinomial
expressa nas formas algébrica e geométrica.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
os métodos de fatoração como uma forma de
simplificar determinados cálculos. Por exemplo, o produto de 73 por 87 pode ser obtido
empregando-se a forma fatorada da diferença
de dois quadrados: 73  87 = (80 − 7)(80 + 7) =
= 802 − 72 = 6.400 − 49 = 6.351 .
• Atividades que permitam ao aluno retomar a
resolução de problemas que possam ser traduzidos por equações polinomiais do 2º grau
do tipo ax 2 + c = 0, que foram estudadas na
série anterior. Pode-se propor situações-problema para serem exploradas pelos alunos
agrupados em duplas.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende, geométrica e algebricamente, alguns casos de fatoração: fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados
e fatoração do trinômio quadrado
perfeito;
• identifica a forma fatorada de uma
expressão polinomial expressa nas
formas algébrica e geométrica;
• reconhece os métodos de fatoração
como uma forma de simplificar determinados cálculos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve problemas que possam ser
traduzidos por equações polinomiais
do 2º grau do tipo ax 2 + c = 0;

• Ampliação do conceito de raiz
de uma equação polinomial
do 1º grau para raiz de uma
equação polinomial do 2º
grau.

• Raiz de uma
equação polinomial do 2º grau.

• Resolução de equações polinomiais do 2º grau incompletas.

• Equações polinomiais do 2º grau
incompletas.

• Resolução de equações polinomiais do 2º grau completas
utilizando fatoração.

• Equações polinomiais do 2º grau
completas.

• Resolução de equações polinomiais do 2º grau completas

• Equações polinomiais do 2º grau
completas.

• Atividades que permitam ao aluno diferenciar
uma equação polinomial do 2º grau de uma
equação polinomial do 1º grau.
• Atividades que permitam ao aluno classificar
equações polinomiais do 2º grau completas e
incompletas.
• Atividades que permitam ao aluno traduzir
problemas por meio de equações polinomiais
do 2º grau na forma ax 2 + bx + c = 0, em que a,
b e c são números reais e a ≠ 0. Ao trabalhar
com situações contextualizadas, pode-se sempre chamar a atenção dos alunos para os valores que a incógnita pode assumir a priori.
• Atividades que permitam ao aluno retomar o
conceito de raiz de uma equação polinomial
do 1º grau, estudado em anos anteriores, bem
como a verificação se um número é ou não
raiz de equações desse tipo, para fazer um paralelo com as raízes de uma equação polinomial do 2º grau.
• Atividades que permitam ao aluno compreender os procedimentos de resolução de equações polinomiais do 2º grau incompletas e resolver problemas que possam ser traduzidos
por esse tipo de equação.

• diferencia uma equação polinomial
do 2º grau de uma equação polinomial do 1º grau;
• classifica equações polinomiais do
2º grau completas e incompletas;
• traduz problemas por meio de equações polinomiais do 2º grau na forma
ax 2 + bx + c = 0, em que a, b e c são
números reais e a ≠ 0.

• Atividades que permitam ao aluno resolver
equações polinomiais do 2º grau completas
quando o primeiro membro é um trinômio de
quadrado perfeito e o segundo membro é
nulo. O aluno deverá perceber que, nesse
caso, basta fatorar o trinômio e raciocinar com
a ideia de que, se um produto é zero, pelo menos um dos fatores tem de ser zero. Se necessário, pode-se fazer uma retomada do caso de
fatoração de um trinômio quadrado perfeito.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
equações polinomiais do 2º grau completas
quando o primeiro membro não é um trinômio

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve equações polinomiais do 2º grau completas
quando o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito e o segundo
membro é nulo.
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• Propostas que permitam avaliar
como o aluno verifica se determinado
valor dado é raiz de uma equação polinomial do 2º grau.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas que
possam ser traduzidos por uma
equação polinomial do 2º grau incompleta.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:

utilizando o método de completar quadrados.

•

• Resolução de equações polinomiais do 2º grau completas
utilizando a fórmula resolutiva.

• Equações polinomiais do 2º grau
completas.

•

• Análise das raízes de uma
equação polinomial do 2º
grau.

• Raízes de uma
equação polinomial do 2º grau.

•

•
•

quadrado perfeito, fazendo uso do método geométrico de al-Khowarizmi (ou método de
completar quadrados), que consiste em encontrar uma equação equivalente à equação
dada cujo primeiro membro seja um trinômio
quadrado perfeito. Nesse caso, é importante
incentivar os alunos a aplicar esse método
tanto do ponto de vista algébrico quanto do
ponto de vista geométrico.
Atividades que permitam ao aluno compreender a história das equações polinomiais do 2º
grau, oportunizando o reconhecimento da Matemática como uma ciência nascida das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos.
Atividades que permitam ao aluno resolver
equações polinomiais do 2º grau completas
por meio da fórmula resolutiva. É importante
esclarecer aos alunos que Bhaskara, em sua
obra mais conhecida, Lilavati, apresentou
muitos problemas que são resolvidos por
equações do 2º grau, e esse pode ter sido o
motivo para a fórmula de resolução de uma
equação do 2º grau, aqui no Brasil, ficar conhecida como "fórmula de Bhaskara", embora
essa fórmula de resolução tenha sido encontrada por Bhaskara em documentos que datam do século XI, um século antes da publicação de Lilavati.
Atividades que permitam ao aluno analisar
equações polinomiais do 2º grau considerando aspectos ligados ao valor do discriminante que permita determinar o número de raízes reais da equação.
Atividades que permitam ao aluno compreender e utilizar as relações de Girard.
Atividades que permitam ao aluno compreender que é possível escrever uma equação
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• resolve equações polinomiais do 2º
grau completas quando o primeiro
membro não é um trinômio quadrado
perfeito, fazendo uso do método de
completar quadrados;
• reconhece a Matemática como uma
ciência nascida das necessidades e
preocupações de diferentes culturas,
em diferentes momentos históricos,
a partir do contexto histórico das
equações polinomiais do 2º grau.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve equações polinomiais do 2º grau completas por
meio da fórmula resolutiva.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• analisa equações polinomiais do 2º
grau considerando aspectos ligados
ao valor do discriminante que permita determinar o número de raízes
reais da equação;
• compreende e utiliza as relações de
Girard;

• Compreender
as
funções como relações de dependência unívoca entre
duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e gráfica e
utilizar
esse

polinomial do 2º grau com o conhecimento
apenas de suas raízes.
• Atividades que permitam ao aluno escrever a
forma fatorada ( a  ( x − x1 )  ( x − x2 ) ) de uma
equação polinomial do 2º grau e compreender
que essa forma permite saber quais são as raízes da equação sem realizar cálculos.
•

• escreve uma equação polinomial do
2º grau com o conhecimento apenas
de suas raízes;
• escreve a forma fatorada de uma
equação polinomial do 2º grau;
• determina as raízes de uma equação
polinomial do 2º grau escrita na sua
forma fatorada sem realizar cálculos.

• Resolução de situaçõesproblema em diversos contextos que possam ser traduzidas por equações polinomiais do 2º grau.

• Situaçõesproblema envolvendo equações
polinomiais do 2º
grau.

• Atividades que permitam ao aluno resolver situações-problema em diversos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, que possam ser traduzidas por meio de
equações polinomiais do 2º grau.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve situaçõesproblema em diversos contextos, incluindo-se situações imaginadas,
não diretamente relacionadas com o
aspecto prático-utilitário, que possam ser traduzidas por meio de
equações polinomiais do 2º grau.

• Resolução de sistemas de
equações polinomiais do 2º
grau e sistemas de equações
que recaem em uma equação polinomial do 2º grau.

• Sistemas
de
equações polinomiais do 2º grau.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• resolve sistemas de equações polinomiais do 2º grau;
• resolve situações-problema em diversos contextos, incluindo-se situações
imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, que possam ser traduzidas por
meio de um sistema de equações polinomiais do 2º grau.

• Compreensão da ideia de
função pela interdependência da variação de grandezas.

• A ideia de função.

• Atividades que permitam ao aluno resolver sistemas de equações polinomiais do 2º grau.
• Atividades que permitam ao aluno resolver sistemas de equações que recaem em uma
equação polinomial do 2º grau.
• Atividades que permitam ao aluno resolver situações-problema em diversos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, que possam ser traduzidas por meio de
um sistema de equações polinomiais do 2º
grau.
• Atividades que permitam ao aluno compreender a ideia de função pela interdependência
da variação de grandezas. Pode-se pedir aos
alunos para, em dupla, pesquisarem o preço
do litro da gasolina em algum posto de combustível e montarem uma tabela que mostre
na primeira coluna quantidades de gasolina
comprada e os preços pagos por cada uma delas. A seguir, é conveniente fazer alguns questionamentos acerca das informações contidas
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno utiliza a ideia de função
para analisar a relação entre duas
grandezas.

conceito para analisar situações que
envolvam relações
funcionais
entre
duas variáveis.

• Determinação da lei de formação de uma função e identificação das variáveis dependente e independente.

• Cálculo do valor de uma função.

• Lei de formação.
• Variáveis dependente e independente.

•

• Valor de uma função.

•

•

•

• Reconhecimento e construção do gráfico de uma função.

• Gráfico de uma
função.

•

na tabela que permitam ao aluno compreender a ideia de função pela interdependência
da variação existente entres as grandezas envolvidas.
Atividades que permitam ao aluno determinar
leis de formação a partir da análise de regularidades em relações funcionais entre grandezas.
Atividades que permitam ao aluno identificar
variáveis dependente e independente a partir
da lei de formação de funções. Sempre que
necessário, deve-se retomar esses conceitos
em diferentes contextos para que os alunos
possam aos poucos ir se apropriando deles.
Atividades que permitam ao aluno compreender que a notação f(x), utilizada para escrever
a lei de uma função, substitui a variável dependente. Pode-se, ainda, chamar a atenção
dos alunos para o fato de que o uso das letras
x e y se dá por uma questão de hábito e não
por obrigatoriedade. Essas letras podem, perfeitamente, ser substituídas por outras, dependendo da conveniência. Além disso, devese propor situações que visem a esclarecer a
diferença entre o que é calcular o valor de x
(variável independente) e o que é calcular o
valor de f(x) (função).
Atividades que permitam ao aluno calcular o
valor de uma função. É interessante propor
que a variável independente não assuma só
valores inteiros, mas também fracionários e irracionais, para que o cálculo com esses números seja sempre revisitado.
Atividades que permitam ao aluno construir o
gráfico de uma função sobre uma malha quadriculada, pois as linhas horizontais e verticais
auxiliam na localização dos pontos. Se não for
possível o uso da malha, deverão ser utilizados uma régua e um esquadro. Pode-se
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• determina leis de formação a partir
da análise de regularidades em relações funcionais entre grandezas;
• identifica variáveis dependente e independente a partir da lei de formação de funções.
•
• Propostas que permitam verificar
como o aluno calcula o valor de uma
função, fazendo uso da notação f(x)
para a variável dependente e aplicando valores inteiros, fracionários e
irracionais à variável independente.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• constrói o gráfico de uma função sobre uma malha quadriculada;
• converte o registro gráfico de uma
função em registro algébrico;

• Compreensão do conceito de
função afim pela variação de
grandezas interdependentes.

• Função afim.

apresentar situações como o aluguel de um
carro, o pagamento de uma corrida de táxi, a
compra e venda de produtos etc., para que os
alunos possam expressar a variação das grandezas envolvidas por meio de diferentes registros: tabular, algébrico, gráfico e em linguagem natural.
• Atividades que permitam ao aluno converter o
registro gráfico de uma função em registro algébrico. Essa passagem de um registro para
outro é de fundamental importância no estudo
das funções. Sempre que possível, deve-se incentivar os alunos a descrever uma função
usando a língua materna ou a encontrar o registro algébrico de uma função representada
graficamente e vice-versa. Essas conversões
entre as representações favorecem a apreensão conceitual dos alunos a respeito dos conteúdos estudados.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
a representação gráfica de uma função e compreender que nem todo gráfico representa
uma função. Pode-se destacar que, na prática,
deve-se imaginar o traçado de retas paralelas
ao eixo y e verificar se cada reta que intercepta o gráfico o faz em um único ponto. Em
caso positivo, o gráfico representa uma função.
• Atividades que permitam ao aluno compreender o conceito de função afim a partir da análise de situações de variação de grandezas interdependentes. Pode-se apresentar situações envolvendo a quantidade de litros de
água despejada em uma caixa d’água em função do tempo, o perímetro do tampão de uma
mesa em função da medida do comprimento
dele quando se conhece a medida da sua largura etc.
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• reconhece a representação gráfica
de uma função. Pode-se pedir aos
alunos que desenhem no caderno
dois sistemas cartesianos e representem em um deles o gráfico de
uma função e no outro um gráfico
que não seja de uma função.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende o conceito
de função afim a partir da análise de
situações de variação de grandezas
interdependentes.

• Reconhecimento e construção do gráfico de uma função
afim, classificando-a em crescente, decrescente ou constante.

• Gráfico de uma
função afim.

• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
o gráfico de uma função afim como uma reta
não perpendicular ao eixo x (ou não paralela
ao eixo y). Pode-se utilizar aplicativos em celulares que permitam fazer a representação gráfica de funções afins usando as leis de formação.
• Atividades que permitam ao aluno construir o
gráfico de uma função afim utilizando malha
quadriculada ou com o auxílio de um software
de construção de gráficos (Geogebra, por
exemplo). Deve-se chamar a atenção para que
os alunos percebam que, ao construir o gráfico de uma função afim, eles precisam conhecer apenas dois de seus pontos, pois essa é a
quantidade suficiente de pontos para determinar uma única reta.
• Atividades que permitam ao aluno analisar o
gráfico de uma função afim associando-o a um
quadro com vários valores dessa função, proporcionando a compreensão das ideias de
função crescente, decrescente ou constante.
• Atividades que permitam ao aluno utilizar um
software de construção de gráficos (Geogebra, por exemplo), para investigar o que ocorre
com o gráfico de uma função afim do tipo
y = ax + b, conforme a variação dos valores de
a e b. Deve-se incentivar os alunos a reconhecerem uma função crescente, decrescente ou
constante apenas observando o seu gráfico e
relacioná-lo com o coeficiente que acompanha a variável independente da função. Podese, ainda, comentar que esse coeficiente é
chamado de coeficiente angular e determina
a declividade (ou inclinação) da reta em relação ao eixo x e que esse assunto será aprofundado no Ensino Médio.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece o gráfico de uma função
afim como uma reta não perpendicular ao eixo x (ou não paralela ao eixo
y);
• constrói o gráfico de uma função
afim utilizando malha quadriculada
ou com o auxílio de um software de
construção de gráficos;
• analisa o gráfico de uma função afim
associando-o a um quadro com vários valores dessa função;
• faz inferências sobre o gráfico de
uma função afim do tipo y = ax + b a
partir da análise da variação dos valores dos coeficientes a e b.

• Compreensão da ideia de
zero de uma função afim e
determiná-lo algébrica e graficamente.

• Zero de uma função afim.

• Atividades que permitam ao aluno compreender a ideia de zero de uma função afim e determiná-lo algébrica e graficamente.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende a ideia de zero de uma
função afim;
• determina o zero de uma função afim
algébrica e graficamente.

• Análise do gráfico de uma
função afim.

• Gráfico de uma
função afim.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• realiza o estudo do sinal de uma função afim;
• resolve situações utilizando o estudo
do sinal de uma função afim.

• Reconhecimento das formas
algébrica e gráfica de uma
função linear.

• Função linear.

• Representação da proporcionalidade direta entre duas
grandezas por meio de uma
função linear.

• Função linear e
proporcionalidade.

• Atividades que permitam ao aluno compreender que analisar o gráfico de uma função afim
significa fazer um estudo do seu sinal, ou seja,
verificar os valores da variável independente
para os quais a função é positiva, negativa e
nula. É aconselhável separar esse estudo em
dois casos, considerando se a função é crescente ou decrescente. Caso haja dificuldades
no entendimento do estudo do sinal de uma
função afim, seja por falta de compreensão da
ideia ou porque os alunos se restringem apenas ao registro algébrico, incentive-os a utilizar diferentes registros de representação da
mesma função ao estudar seu sinal. É de
grande valia, também, propor problemas em
que haja necessidade de estudar quando uma
função é positiva, negativa ou nula.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
as formas algébrica e gráfica de uma função
linear. É importante que os alunos percebam
que a função linear é uma função do tipo
y = ax, em que a é um número real diferente
de zero e que o gráfico desse tipo de função é
uma reta que passa pela origem do plano cartesiano.
• Atividades que permitam ao aluno, a partir da
representação da variação entre duas grandezas por meio de quadros e sentenças algébricas, reconhecer que a proporcionalidade direta entre duas grandezas pode ser representada por uma função linear, contribuindo,
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece as formas
algébrica e gráfica de uma função linear.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece que a proporcionalidade
direta entre duas grandezas pode ser
representada por uma função linear;

•

• Identificar os elementos de uma circunferência e as diferentes posições
de uma circunferência em relação a
outra, a um ponto e
a uma reta; demonstrar e aplicar
propriedades das
retas secantes e
das retas tangentes a uma circunferência,
estabelecendo relações entre arcos, ângulos
centrais e ângulos
inscritos na circunferência para resolver
problemas,
além de descrever,
por escrito e por
meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja
medida do lado
seja conhecida, utilizando régua e
compasso, como
também software
de geometria dinâmica.

• Distinção entre circunferência e círculo e reconhecimento dos elementos de uma
circunferência.

• Circunferência e
círculo.

•

• Reconhecimento das diferentes posições de uma circunferência em relação a outra circunferência, a um ponto e a
uma reta.

• Posições relativas
de um ponto e de
uma reta em relação a uma circunferência.

•

• Compreensão e utilização da
propriedade da reta secante
a uma circunferência.

• Propriedade da
reta secante a
uma circunferência.

•

•

dessa forma, para que os alunos atribuam significado ao conceito de função linear.
Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar problemas envolvendo função linear
e proporcionalidade.
Atividades que permitam ao aluno distinguir
circunferência de círculo em contextos diversos, como quadros artísticos.
Atividades que permitam ao aluno reconhecer
os elementos de uma circunferência (corda,
raio e diâmetro). É importante que os alunos
percebam que o raio, a corda e o diâmetro são
definidos como segmentos e não como medidas. Por exemplo, o raio é o segmento que une
o centro a qualquer ponto da circunferência.
Atividades que permitam ao aluno reconhecer
as diferentes posições de uma circunferência
em relação a outra circunferência, a um ponto
e a uma reta. Essas posições podem ser obtidas e exploradas pelos alunos com o auxílio
de um software de geometria dinâmica (Geogebra, por exemplo). É possível que, por meio
da interação com o software, os alunos percebam, de modo mais claro, as relações entre a
medida do raio da circunferência e a distância
do centro dessa mesma circunferência ao
ponto, à reta ou ao centro da outra circunferência.
Atividades que permitam ao aluno compreender a propriedade da reta secante a uma circunferência. Pode-se utilizar régua, esquadro
e compasso ou um software de geometria dinâmica, para que os alunos façam construções com base em instruções que os levem a
fazer inferências acerca da propriedade. Por
exemplo, pedir aos alunos que tracem uma circunferência de centro O e uma reta secante
qualquer a essa circunferência, e observarem
que essa reta secante determina uma corda.
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• resolve e elabora problemas envolvendo função linear e proporcionalidade.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• distingue circunferência de círculo
em contextos diversos;
• reconhece os elementos de uma circunferência.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece as diferentes posições de uma circunferência
em relação a outra circunferência, a
um ponto e a uma reta.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende e utiliza a
propriedade da reta secante a uma
circunferência para resolver problemas diversos.

•
• Compreensão e utilização da
propriedade da reta tangente
a uma circunferência.

• Propriedade da
reta tangente a
uma circunferência.

•

•
• Compreensão e utilização da
propriedade de dois segmentos, com uma extremidade
comum, tangentes a uma circunferência.

• Propriedade de
dois segmentos,
com uma extremidade comum, tangentes a uma circunferência.

•

Em seguida, pedir que tracem, com um esquadro, uma reta que passe pelo centro O e seja
perpendicular à reta secante. A seguir, perguntar aos alunos se a reta que eles acabaram de
traçar divide a corda em seu ponto médio. Espera-se que os alunos, após medirem, respondam que sim.
Atividades que permitam ao aluno utilizar a
propriedade da reta secante a uma circunferência na resolução de problemas diversos.
Atividades que permitam ao aluno compreender a propriedade da reta tangente a uma circunferência. Pode-se utilizar régua, esquadro
e compasso ou um software de geometria dinâmica, para que os alunos façam construções com base em instruções que os levem a
fazer inferências acerca da propriedade. Por
exemplo, pedir aos alunos que desenhem
uma circunferência e uma reta tangente a ela.
Depois, para que tracem o raio que contém o
ponto de tangência e, com um transferidor,
medir o ângulo determinado pelo raio e pela
reta tangente. Em seguida, perguntar aos alunos qual a medida obtida. Espera-se que os
alunos obtenham a medida 90º.
Atividades que permitam ao aluno utilizar a
propriedade da reta tangente a uma circunferência na resolução de problemas diversos.
Atividades que permitam ao aluno compreender a propriedade de dois segmentos, com
uma extremidade comum, tangentes a uma
circunferência. Antes de enunciar e demonstrar a propriedade de que os segmentos tangentes traçados de um mesmo ponto exterior
a uma circunferência são congruentes, podese propor uma atividade, utilizando um software de geometria dinâmica, para que os próprios alunos a conjecturem.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende e utiliza a
propriedade da reta tangente a uma
circunferência para resolver problemas diversos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno compreende e utiliza a
propriedade de dois segmentos, com
uma extremidade comum, tangentes
a uma circunferência.

• Reconhecimento de arco e de
ângulo central de uma circunferência e resolução de problemas diversos envolvendo
esses conceitos.

• Arco e ângulo central de uma circunferência.

• Reconhecimento e utilização
de ângulos inscritos a uma
circunferência na resolução
de problemas diversos.

• Ângulos inscritos
a uma circunferência.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar a
propriedade de dois segmentos, com uma extremidade comum, tangentes a uma circunferência, na resolução de problemas diversos.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
arco e ângulo central de uma circunferência.
Pode-se apresentar algumas referências históricas sobre as necessidades práticas que levaram a sociedade a realizar medições de
comprimentos e áreas de figuras circulares e
como o trabalho com elas tem sido aperfeiçoado até os dias atuais, mostrando, assim, que
a construção de conhecimento se baseia nas
necessidades humanas.
• Atividades que permitam ao aluno relacionar
a medida de um arco de circunferência com a
medida do ângulo central utilizando a ideia de
proporção.
• Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar problemas diversos envolvendo as
medidas do arco e do ângulo central de uma
circunferência.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
ângulos inscritos a uma circunferência.
• Atividades que permitam ao aluno investigar a
relação entre a medida do ângulo inscrito na
circunferência e a do ângulo central correspondentes ao mesmo arco. Para isso, pode-se
utilizar um software de geometria dinâmica
para construir um ângulo inscrito em uma circunferência e o ângulo central correspondentes. Em seguida, investigar a relação entre
suas medidas. Espera-se que os alunos percebam que a medida do ângulo inscrito na circunferência é igual à metade da medida do
ângulo central correspondente e que essa propriedade é válida independentemente da configuração apresentada.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece arco e ângulo central de
uma circunferência;
• utiliza a ideia de proporção para relacionar a medida de um arco de circunferência com a medida do ângulo
central;
• resolve e elabora problemas diversos
envolvendo as medidas do arco e do
ângulo central de uma circunferência.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece ângulos inscritos a uma
circunferência;
• resolve e elabora problemas diversos
envolvendo a relação entre a medida
do ângulo inscrito na circunferência e
a do ângulo central correspondentes
ao mesmo arco.

• Analisar os ângulos
formados por duas
retas paralelas cortadas por uma
transversal,
demonstrando relações entre eles, e
reconhecer as condições necessárias
e suficientes para
que dois polígonos
sejam semelhantes, o que permite

• Descrição, por escrito e por
meio de um fluxograma, de
um algoritmo para a construção de um polígono regular
cuja medida do lado seja conhecida, utilizando régua e
compasso, como também
software de geometria dinâmica.

• Polígonos regulares.

• Reconhecimento de ângulos
formados por duas retas paralelas cortadas por uma
transversal.

• Ângulos formados
por retas paralelas intersectadas
por uma transversal.

• Demonstração das relações
entre os ângulos formados
por duas retas paralelas cortadas por uma transversal.

• Demonstração de
relações entre os
ângulos formados
por duas retas paralelas cortadas

• Atividades que permitam ao aluno utilizar a relação entre a medida do ângulo inscrito na circunferência e a do ângulo central correspondentes ao mesmo arco para resolver e elaborar problemas diversos.
• Atividades que permitam ao aluno descrever,
por escrito e por meio de um fluxograma, um
algoritmo para a construção de um polígono
regular cuja medida do lado seja conhecida,
utilizando régua e compasso, como também
software de geometria dinâmica. Pode-se, por
exemplo, apresentar aos alunos a descrição
escrita da construção de um hexágono regular
inscrito em uma circunferência, utilizando régua e compasso, e pedir que eles realizem
essa construção. Em seguida, apresentar em
um fluxograma os passos para a construção
de um octógono regular inscrito em uma circunferência, conhecendo-se a medida do
lado, e pedir que eles façam a construção.
Para finalizar, pode-se pedir que eles elaborem um fluxograma descrevendo os passos
para a construção de um polígono regular de
n lados, inscrito em uma circunferência cujo
raio mede ℓ unidades de comprimento.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer
ângulos formados por duas retas paralelas
cortadas por uma transversal. Pode-se representar na lousa duas retas paralelas cortadas
por uma transversal e solicitar aos alunos que
indiquem os ângulos correspondentes, ângulos alternos e ângulos colaterais. Esses conceitos já foram abordados em anos anteriores,
e esse é o momento de retomá-los.
• Atividades que permitam demonstrar as relações entre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal.
• A congruência dos ângulos correspondentes é
um dos teoremas da geometria que podem
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• demonstra as relações entre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal;

compreender o teorema de Tales
como uma consequência da semelhança de triângulos, verificar experimentalmente esse
teorema por meio
de um software de
geometria
dinâmica e aplicá-lo na
resolução de problemas diversos.

por uma transversal.

•

•

•

ser demonstrados. Como essa demonstração
é complexa para o Ensino Fundamental, oriente os alunos a verificar sua validade experimentalmente. Essa verificação pode ser feita
usando-se um software de geometria dinâmica. Para isso, pode-se pedir aos alunos que
construam (usando a ferramenta de traçar retas paralelas) duas retas paralelas cortadas
por uma reta transversal, meçam (usando a
ferramenta de medir ângulos) os 8 ângulos
formados e comparem as medidas dos ângulos correspondentes. Em seguida, deve-se orientá-los a movimentar os elementos móveis
da figura para verificar que a congruência dos
ângulos correspondentes se mantém.
A congruência dos ângulos alternos (internos
ou externos) pode ser demonstrada pela aplicação dos conhecimentos de que ângulos correspondentes são congruentes e que dois ângulos opostos pelo vértice (o.p.v.) são congruentes. Se necessário, deve-se retomar o conceito de ângulos o.p.v.
A demonstração de que dois ângulos colaterais (internos ou externos) são suplementares
pode ser feita pela aplicação dos conhecimentos de que a soma das medidas de ângulos
suplementares é 180º e que ângulos correspondentes são congruentes.
Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar problemas diversos que envolvam as
relações entre os ângulos formados por duas
retas paralelas cortadas por uma transversal.
Atividades que permitam ao aluno medir segmentos de reta e relacionar suas medidas por
meio de razões e proporções.

• resolve e elabora problemas diversos
que envolvam as relações entre os
ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:

• Utilização das noções de razão e proporção para resolver
problemas envolvendo medidas de segmentos de reta.

• Razão, proporção
e segmentos de
reta.

•

• Desenvolvimento da noção
de semelhança de figuras

• Figuras
lhantes.

• Atividades que permitam ao aluno fazer ampliações e reduções de figuras usando papel
quadriculado,
contribuindo
para
o

seme-
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve problemas envolvendo segmentos de retas por
meio de razões e proporções.

planas com base em ampliações e reduções.

•
•
• Reconhecimento de polígonos semelhantes.

• Polígonos semelhantes.

•

•
• Compreensão e utilização
das propriedades da razão
entre os perímetros e da

• Polígonos semelhantes.

•

desenvolvimento do conceito de semelhança
de figuras planas. É importante que os alunos
compreendam que, quando reduzimos ou ampliamos proporcionalmente uma figura, as
medidas dos ângulos correspondentes não
são alteradas e as medidas dos segmentos
correspondentes são proporcionais e, ainda,
que semelhança não é sinônimo de congruência.
Atividades que permitam ao aluno realizar ampliações e reduções de figuras planas utilizando recursos computacionais.
Atividades que permitem ao aluno realizar
pesquisa sobre o pantógrafo e, se possível,
utilizá-lo para ampliar e reduzir figuras.
Atividades que permitam ao aluno reconhecer
polígonos semelhantes e determinar a razão
de semelhança ou coeficiente de proporcionalidade. Pode-se solicitar aos alunos que comparem dois polígonos semelhantes a fim de
identificar os elementos variantes e invariantes, para que daí concluam que, se dois polígonos são semelhantes, então os ângulos correspondentes são congruentes e as medidas
dos lados correspondentes são proporcionais.
Outro aspecto importante é que, se apenas
uma das condições estiver satisfeita, isso não
garante a semelhança entre polígonos. Nesse
caso, pode-se pedir aos alunos que apresentem exemplos de polígonos que satisfaçam
uma condição, mas não a outra, para que percebam, portanto, que tais polígonos não são
semelhantes.
Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas diversos utilizando o conceito de
polígonos semelhantes.
Atividades que permitam ao aluno compreender que, se dois polígonos semelhantes têm
razão de semelhança r, a razão entre seus
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• compreende o conceito de semelhança em situações de ampliação e
redução de figuras planas;
• diferencia semelhança de congruência de figuras planas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece polígonos semelhantes e
determina a razão de semelhança ou
coeficiente de proporcionalidade;
• resolve problemas diversos utilizando o conceito de polígonos semelhantes.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:

razão entre as áreas de dois
polígonos.

• Reconhecimento de triângulos semelhantes segundo
cada um dos casos de semelhança.

• Semelhança
triângulos.

de

perímetros também será r e a razão entre
duas áreas será r2.
• Antes de formalizar essas propriedades, pode-se propor aos alunos que construam, com o
auxílio de um software de geometria dinâmica,
diversos polígonos semelhantes e determinem a medida do perímetro de cada um e que
calculem a razão entre as medidas de seus
perímetros. Espera-se com isso que eles possam verificar que o número obtido é igual à razão entre as medidas de dois lados correspondentes. Analogamente, os alunos podem conjecturar que a razão entre as áreas de polígonos semelhantes é igual ao quadrado da razão
de semelhança entre eles.
• Atividades que permitam ao aluno resolver
problemas diversos utilizando as propriedades da razão entre os perímetros de dois polígonos semelhantes e da razão entre as áreas
de dois polígonos semelhantes.
• Atividades que permitam ao aluno realizar experimentos, fazer conjecturas e verificar resultados, com a finalidade de reconhecer que
nem sempre é necessário conhecer a medida
de todos os lados e de todos os ângulos de
dois triângulos para verificar se eles são semelhantes. Além disso, o aluno deve perceber
que, para dois triângulos serem semelhantes,
é necessário que sejam obedecidas seis condições: três congruências e três proporcionalidades. Porém, escolhendo- -se adequadamente algumas dessas seis condições, podese perceber que, se elas forem obedecidas, as
outras também o serão. Qualquer conjunto
formado por uma quantidade mínima de condições capazes de garantir a semelhança de
dois triângulos é chamado de caso de semelhança.
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• determina a razão de semelhança
entre os perímetros de dois polígonos
semelhantes;
• determina a razão de semelhança
entre as áreas de dois polígonos semelhantes;
• resolve problemas diversos utilizando as propriedades da razão entre os perímetros de dois polígonos
semelhantes e da razão entre as
áreas de dois polígonos semelhantes.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece triângulos
semelhantes segundo cada um dos
casos de semelhança.

• Resolução e elaboração de
problemas diversos envolvendo semelhança de triângulos.

• Semelhança
triângulos.

de

• Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar problemas diversos envolvendo semelhança de triângulos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno resolve e elabora problemas diversos envolvendo semelhança de triângulos.

• Determinação do ponto médio de um segmento de reta,
dadas as coordenadas dos
pontos extremos desse segmento no plano, sem o uso
de fórmulas, utilizando semelhança de triângulos.

• Ponto médio de
um segmento no
plano cartesiano.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• representa pontos e segmentos de
reta no plano cartesiano;
• determina o ponto médio de um segmento de reta, conhecendo-se as coordenadas dos pontos extremos marcados no plano, utilizando semelhança de triângulos.

• Compreensão do teorema de
Tales como uma consequência da semelhança de triângulos e verificação experimental do teorema de Tales
por meio de um software de
geometria dinâmica.

• Semelhança de
triângulos e teorema de Tales.

• Atividades que permitam ao aluno retomar noções de representação de pontos e segmentos de reta no plano cartesiano e o conceito de
ponto médio de um segmento de reta.
• Atividades que permitam aos alunos determinar o ponto médio de um segmento de reta,
conhecendo-se as coordenadas dos pontos
extremos marcados no plano, utilizando semelhança de triângulos. Pode-se representar na
lousa dois pontos quaisquer do plano cartesiano, traçar o segmento de reta que liga esses
pontos e deixar que eles pensem em estratégias para determinar as coordenadas do
ponto médio desse segmento. Se tiverem dificuldade, pode-se perguntar se eles conseguem identificar triângulos retângulos semelhantes. A partir daí, pode-se incentivá-los a ditar quais são os próximos passos para encontrar o ponto médio, por exemplo, escrever as
proporções formadas pelas medidas dos lados correspondentes dos triângulos semelhantes.
• Atividades que permitam ao aluno compreender o teorema de Tales como uma consequência da semelhança de triângulos. Pode-se
aproveitar a oportunidade para levar os alunos a um experimento fora da sala de aula.
Em um dia de sol, usando a estratégia de Tales de Mileto para medir a altura da pirâmide
de Queóps, pode-se pedir a eles que determinem a altura de um poste ou de uma árvore,
por exemplo. Ao final, os alunos devem verificar as diversas medidas feitas e comparar os
resultados.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• compreende o teorema de Tales
como uma consequência da semelhança de triângulos;
• utiliza um software de geometria dinâmica para construir um feixe de retas paralelas cortadas por duas
transversais e verifica, experimentalmente, relações entre as medidas
dos segmentos determinados sobre
as transversais.

• Compreender as relações métricas do
triângulo retângulo,
demonstrando-as
por meio da semelhança de triângulos, validando o teorema de Pitágoras
com o auxílio de um
software de geometria dinâmica e
aplicá-lo na resolução de problemas
diversos, incluindo
aqueles
envolvendo a determinação da diagonal de
um quadrado, a altura de um triângulo equilátero e a

• Aplicação do teorema de Tales na resolução de problemas.

• Teorema de Tales.

• Compreensão do teorema de
Pitágoras, validando-o com o
auxílio de um software de geometria dinâmica.

• Teorema de Pitágoras:
verificações experimentais e demonstração.

• Demonstração de relações
métricas do triângulo retângulo utilizando a semelhança
de triângulos para a resolução e elaboração de problemas diversos.

• Relações métricas no triângulo
retângulo.

• Atividades que permitam ao aluno utilizar um
software de geometria dinâmica para construir um feixe de retas paralelas cortadas por
duas transversais e verificar, experimentalmente, relações entre as medidas dos segmentos determinados sobre as transversais.
• Atividades que permitam demonstrar o teorema de Tales na lousa com a participação da
turma. É importante deixar claro quais são as
hipóteses e a tese e como os conhecimentos
adquiridos anteriormente (translação, propriedade dos ângulos opostos pelo vértice e caso
AA de semelhança de triângulos) são empregados nessa demonstração. Momentos como
esse contribuem para que os alunos estabeleçam nexos entre os conhecimentos previamente adquiridos e os novos conhecimentos.
• Atividades que permitam ao aluno aplicar o teorema de Tales na resolução de problemas.
• Atividades que permitam identificar catetos e
hipotenusa de triângulos retângulos.
• Atividades que permitam ao aluno verificar experimentalmente, com o auxílio de um software de geometria dinâmica, a validade do
teorema de Pitágoras.
• Atividades que permitam demonstrar o teorema de Pitágoras por meio da comparação de
áreas de figuras geométricas planas.
• Atividades que permitam identificar os elementos de um triângulo retângulo envolvidos
nas relações métricas: catetos, hipotenusa, altura relativa à hipotenusa e projeções dos catetos sobre a hipotenusa.
• Atividades que permitam ao aluno demonstrar
relações métricas do triângulo retângulo, inclusive o teorema de Pitágoras, utilizando a
semelhança de triângulos. Se necessário,
deve-se fazer a retomada com os alunos dos
casos de semelhança de triângulos.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno aplica o teorema de Tales na resolução de problemas.

• Propostas que permitam avaliar
como o aluno verifica e compreende
a demonstração do teorema de Pitágoras.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• identifica os elementos de um triângulo retângulo envolvidos nas relações métricas: catetos, hipotenusa,
altura relativa à hipotenusa e projeções dos catetos sobre a hipotenusa;
• reconhece as relações métricas em
triângulos retângulos diversos;

distância entre dois
pontos no plano
cartesiano.

• Aplicações do teorema de Pitágoras em quadrados e triângulos equiláteros.

• Teorema de Pitágoras em quadrados e triângulos
equiláteros.

• Deve-se enfatizar que na Matemática há diferentes caminhos que podem conduzir ao
mesmo fim. Assim, pode-se propor aos alunos
que pesquisem outras demonstrações do teorema de Pitágoras.
• É importante que os alunos não sejam incentivados a memorizar essas relações, mas sim
que atribuam significado a cada uma delas.
• Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar problemas diversos envolvendo as
relações métricas do triângulo retângulo.
• Atividades que permitam ao aluno aplicar o teorema de Pitágoras na determinação da medida da diagonal de um quadrado a partir da
medida de seu lado. É importante que os alunos sejam estimulados a não memorizar que,
em um quadrado de lado ℓ, a medida da diagonal é ℓ√2 , mas compreender como essa
sentença algébrica pode ser deduzida a partir
do teorema de Pitágoras.
• Atividades que permitam ao aluno aplicar o teorema de Pitágoras na determinação da medida da altura de um triângulo equilátero a
partir da medida de seu lado. É importante
que os alunos sejam estimulados a não memorizar que, em um triângulo equilátero de

• resolve e elabora problemas envolvendo relações métricas do triângulo
retângulo.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• determina a medida da diagonal de
um quadrado quando são conhecidas as medidas do seu lado, perímetro ou área;
• determina a medida da altura de um
triângulo equilátero quando se conhece a medida do seu lado;
• resolve e elabora problemas diversos
envolvendo a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero.

ℓ√3

• Determinação da distância
entre dois pontos quaisquer,
dadas as coordenadas desses pontos no plano, sem o
uso de fórmulas, aplicando o
teorema de Pitágoras.

• Distância entre
dois pontos no
plano cartesiano.

lado ℓ, a altura mede
, mas compreender
2
como essa sentença algébrica pode ser deduzida a partir do teorema de Pitágoras.
• Atividades que permitam ao aluno determinar
a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano,
utilizando o teorema de Pitágoras. Pode-se pedir aos alunos que se reúnam em duplas ou
em trios para conjecturar como se determina
a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano.
Caso tenham dificuldade, pode-se orientá-los
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno determina a distância
entre dois pontos quaisquer, dadas
as coordenadas desses pontos no
plano, utilizando o teorema de Pitágoras.

• Reconhecer vistas
ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em
perspectiva.

• Reconhecimento de figuras
geométricas espaciais, classificando-as em prismas, pirâmides ou corpos redondos.

• Figuras geométricas espaciais.

•

•
•

• Identificação, por meio de um
plano, das figuras planas obtidas nas secções de figuras
espaciais.

• Secções de figuras espaciais.

•
•

a desenhar o plano cartesiano em uma malha
quadriculada, representar os pontos escolhidos nela, testar as hipóteses e validá- -las ou
não com base no que já estudaram. Pode-se,
ainda, propor que façam essa investigação
com o apoio de um software de geometria dinâmica.
Atividades que permitam fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos
sobre o conteúdo. O objetivo é retomar o estudo das figuras geométricas espaciais feito
em anos anteriores e ampliá-lo.
Atividades que permitam ao aluno reconhecer
figuras geométricas espaciais.
Atividades que permitam ao aluno classificar
alguns sólidos geométricos em prismas, pirâmides ou corpos redondos. Pode-se incentivar
os alunos a observar as características que diferenciam corpos redondos, pirâmides e prismas. Por exemplo, o cilindro tem duas bases
circulares congruentes, o cone tem uma base
circular, entre outras.
Atividades que permitam ao aluno identificar,
por meio de um plano, as figuras planas obtidas nas secções de figuras espaciais.
O trabalho com secções de figuras espaciais
visa a comparar as figuras não planas com as
figuras planas obtidas na secção. Assim, os
alunos devem observar que as faces de prismas e pirâmides são polígonos e que secções
feitas por um plano em um corpo arredondado
podem formar figuras planas arredondadas
ou mesmo polígonos (pode-se ter, por exemplo, um retângulo ou um círculo como secção
plana de um cilindro). Pode-se, ainda, pedir
aos alunos que tentem desenhar planificações de figuras espaciais com o intuito de
compará-las com a figura não plana correspondente.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece figuras geométricas espaciais;
• classifica alguns sólidos geométricos
em prismas, pirâmides ou corpos redondos.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno identifica, por meio de
um plano, figuras planas obtidas nas
secções de figuras espaciais.

• Retomada do conceito de poliedro, analisando essa figura
segundo o número de vértices, faces e arestas, e distinguindo prismas de pirâmides.

• Poliedro.

• Atividades que permitam ao aluno retomar o
conceito de poliedro como um sólido geométrico cuja superfície é formada somente por
polígonos.
• Atividades que permitam ao aluno analisar poliedros segundo o número de vértices, faces e
arestas.
• Atividades que permitam ao aluno relacionar
a nomenclatura dos poliedros ao formato da
base, no caso de prismas ou de pirâmides, e
ao número de faces do poliedro. Deve-se enfatizar que um mesmo sólido pode ter diferentes nomenclaturas. Por exemplo: um prisma
com as seis faces quadradas pode ser chamado de cubo, bloco retangular (pois o quadrado é um retângulo) e, ainda, prisma de
base quadrangular. E, se pensarmos nas faces de um poliedro, o prisma de seis faces
quadradas também poderá ser chamado de
hexaedro (poliedro com seis faces). Os alunos
deverão, aos poucos, incorporar essas nomenclaturas, empregando-as conforme for
mais conveniente. Pode-se, ainda, desenhar
na lousa uma tabela onde é possível registrar
o número de vértices (V), faces (F) e arestas
(A) de alguns poliedros e, em seguida, solicitar
que os alunos relacionem a soma do número
de vértices e faces com o número de arestas
por meio de uma sentença algébrica. Espera-se que os alunos percebam que a soma V + F
é sempre 2 unidades a mais que o número de
arestas (A). Essa relação é conhecida como relação de Euler e pode ser expressa por: V + F
= A + 2.
• Atividades que permitam ao aluno distinguir
prismas de pirâmides. Pode-se distribuir alguns modelos de prismas e pirâmides para a
turma, a fim de que os alunos façam um levantamento das principais características,
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• utiliza o conceito de poliedro para reconhecê-lo;
• analisa poliedros segundo o número
de vértices, faces e arestas;
• relaciona a nomenclatura dos poliedros ao formato da base, no caso de
prismas ou de pirâmides, e ao número de faces do poliedro;
• relaciona o número de vértices (V),
faces (F) e arestas (A) de um poliedro;
• resolve problemas envolvendo o número de vértices (V), faces (F) e arestas (A) de um poliedro;
• distingue prismas de pirâmides.

• Compreensão da noção de
projeção ortogonal de um
ponto e de uma figura sobre
um plano.

• Projeções ortogonais de um ponto
e de uma figura
sobre um plano.

•
•
•

•

• Aplicação do conhecimento
sobre projeção ortogonal de
pontos, figuras e vistas de figuras espaciais para desenhar objetos em perspectiva.

• Objetos em perspectiva.

•

•

incluindo o número de vértices, de faces e de
arestas.
Atividades que permitam ao aluno compreender a noção de projeção ortogonal de um
ponto sobre um plano.
Atividades que permitam ao aluno compreender a noção de projeção ortogonal de uma figura sobre um plano.
Atividades que permitam ao aluno compreender o conceito de vistas ortogonais de figuras
e associá-las ao desenho do objeto ao qual
elas correspondam. Pode-se levar para a aula
alguns modelos de figuras geométricas espaciais e pedir aos alunos que desenhem suas
vistas ortogonais. É importante que eles percebam, aos poucos, que a vista ortogonal frontal e a posterior se equivalem, assim como as
vistas ortogonais lateral esquerda/lateral direita e superior/inferior.
Atividades que permitam ao aluno compreender que, em diversas situações reais, é preciso
visualizar um objeto de três dimensões (um
edifício ou peça de máquina, por exemplo) antes de sua construção, e que para isso foram
criados vários recursos de representação,
como vistas, cortes, desenhos em perspectiva, mapas e plantas. Saber ler mapas e plantas e trabalhar com vistas são, em geral, habilidades muito úteis na vida pessoal e profissional.
Atividades que permitam ao aluno desenhar
objetos ou figuras espaciais, em malhas quadriculares ou triangulares, a partir de suas vistas ortogonais.
Atividades que permitam ao aluno compreender que a técnica da perspectiva é um recurso
utilizado para passar a ideia de mais de uma
dimensão. Pode-se apresentar a reprodução
de duas obras de arte (uma que emprega a
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• reconhece uma figura espacial ou objeto (prismas e pirâmides, por exemplos) a partir de suas vistas ortogonais;
• desenha as vistas ortogonais de uma
figura espacial ou objeto dado.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• desenha objetos ou figuras espaciais, em malhas quadriculares ou triangulares, a partir do conhecimento
de suas vistas ortogonais;
• reconhece a técnica da perspectiva
em obras de arte, esboço de plantas
de prédios ou outras imagens.

• 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.

• Resolução e elaboração de
situações que envolvam o
cálculo do volume de prismas
retos em situações cotidianas.

• Volume de prismas.

•
•
•

•

• Resolução e elaboração de
situações que envolvam o
cálculo do volume de cilindros em situações cotidianas.

• Volume de cilindros.

•

perspectiva e outra que não a emprega) e orientar os alunos para que observem as dimensões representadas. Em seguida, pode-se explicar que o efeito da perspectiva busca reproduzir a visão do observador diante dos objetos
reais, que parecem diminuir de tamanho à medida que nos distanciamos deles.
Atividades que permitam ao aluno retomar a
ideia de como calcular o volume de um paralelepípedo, estudada em anos anteriores.
Atividades que permitam ao aluno calcular o
volume de prismas retos em situações cotidianas.
Atividades que permitam ao aluno manipular
objetos prismáticos (caixas utilizadas em embalagens diversas, por exemplo) e, utilizando
fita métrica e calculadora, calcular a medida
aproximada do volume desses objetos.
Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar problemas que envolvam medidas de
volumes de prismas retos em situações cotidianas.
Atividades que permitam ao aluno calcular o
volume de um cilindro em situações cotidianas. Pode-se levar para a sala de aula dois recipientes, um que lembra um prisma e outro
que lembra um cilindro, ambos com base de
mesma área e mesma altura. Enche-se com
areia o recipiente prismático e, em seguida,
despeja-se todo o seu conteúdo no recipiente
cilíndrico. Espera-se que os alunos percebam
que o volume de areia que cabe no recipiente
prismático é igual ao que cabe no recipiente
cilíndrico, ambos com área de base de mesmo
valor e altura de mesma medida. Dessa forma,
por analogia, os alunos poderão compreender
que, assim como nos prismas, o volume de um
cilindro pode ser obtido pelo produto da área
da base pela altura.
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• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• calcula o volume de um paralelepípedo;
• calcula o volume de um prisma em situações cotidianas;
• calcula a medida aproximada do volume de um objeto prismático dado,
utilizando fita métrica e calculadora;
• resolve e elabora problemas que envolvam medidas de volumes de prismas retos em situações cotidianas.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• calcula o volume de um cilindro em
situações cotidianas;
• calcula a medida aproximada do volume de um objeto cilíndrico dado,
utilizando fita métrica e calculadora;
• resolve e elabora problemas que envolvam medidas de volumes de cilindros retos em situações cotidianas.

• Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade
de sua ocorrência,
nos dois casos.

• Reconhecimento, em experimentos aleatórios, de eventos dependentes e independentes.

• Eventos dependentes e independentes.

• Resolução e elaboração de
problemas diversos envolvendo o cálculo da probabilidade de ocorrências de eventos dependentes e independentes.

• Probabilidade de
eventos dependentes e independentes.

• Analisar gráficos divulgados pela mídia, identificando
elementos presentes neles que possam induzir a erros

• Análise de gráficos divulgados pela mídia, identificando
possíveis erros de leitura.

•

• Atividades que permitam ao aluno manipular
objetos cilíndricos (latas de leite em pó, por
exemplo) e, utilizando fita métrica e calculadora, calcular a medida aproximada do volume desses objetos.
• Atividades que permitam ao aluno resolver e
elaborar problemas que envolvam medidas de
volumes de cilindros retos em situações cotidianas.
• Atividades que permitam ao aluno reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos dependentes e independentes. É importante que
os alunos compreendam que dois eventos são
considerados independentes quando a informação da ocorrência de um deles não interfere na probabilidade de ocorrência do outro,
caso contrário os eventos são dependentes.
• Atividades que permitam aos alunos calcular
a probabilidade de ocorrências de eventos dependentes e independentes. Sempre que possível, deve-se propor aos alunos que analisem
situações utilizando como recurso a árvore de
possibilidades, pois ela permite representar
os eventos e as probabilidades condicionais
associadas às realizações. Deve--se chamar a
atenção dos alunos para o fato de que cada
um dos caminhos da árvore indica uma possível ocorrência.
• Atividades que permitam aos alunos resolver
e elaborar problemas diversos envolvendo o
cálculo da probabilidade de ocorrências de
eventos dependentes e independentes.
• Atividades que permitam ao aluno analisar os
tipos de informações divulgadas pela mídia,
compreendendo sua relevância, o possível interesse com a divulgação ou não divulgação,
e verificar como trabalhamos com essas informações. Pode-se começar conversando com
os alunos sobre a importância de analisar

1325

• Propostas que permitam verificar
como o aluno reconhece, em experimentos aleatórios, eventos dependentes e independentes.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• calcula a probabilidade de ocorrências de eventos dependentes e independentes;
• resolve e elabora problemas diversos
envolvendo o cálculo da probabilidade de ocorrências de eventos dependentes e independentes.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno analisa os tipos de informações divulgadas pela mídia,
compreendendo sua relevância, o
possível interesse com a divulgação
ou não divulgação, e verifica como

de leitura, planejar
e executar pesquisa amostral, envolvendo tema da
realidade social, e
comunicar os resultados por meio de
relatório contendo
avaliação de medidas de tendência
central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados,
construídos com o
apoio de planilhas
eletrônicas.

• Análise de gráficos e tabelas
com base nas medidas de
tendência central.

• Gráficos e medidas de tendência
central.

• Escolha e construção de gráficos mais adequados para
representar dados de uma
pesquisa.

• Tipos de gráficos
e suas melhores
adequações.

• Planejamento e execução de
pesquisas estatísticas e

• Planejamento e
execução
de

informações em gráficos e os motivos de se
realizarem pesquisas. Deve-se motivá-los a interpretar e criticar informações apresentadas,
verificando a quem essas informações podem
beneficiar.
• Atividades que permitam ao aluno retomar os
conceitos de média aritmética, moda e mediana.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que a média aritmética, quando apresentada
isoladamente, pode não ser um bom parâmetro para tirar conclusões de um conjunto de
dados e que, por isso, faz-se necessário analisá-la junto com a moda e a mediana.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que a média aritmética não é um bom parâmetro quando existem valores extremos no
conjunto de dados.

• Atividades que permitam ao aluno escolher e
construir gráficos mais adequados para representar dados de uma pesquisa.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que o uso de gráficos de barras (horizontais e
verticais) é recomendado quando se deseja
comparar valores ou dados lado a lado.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que o uso de gráficos de setores é recomendado quando se deseja comparar um dado
com outro dado e com o todo.
• Atividades que permitam ao aluno perceber
que o uso de gráficos de linhas é recomendado quando se deseja visualizar tendências
ou comportamentos ao longo do tempo.
• Atividades que permitam ao aluno planejar e
executar pesquisa amostral, selecionando a
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trabalhamos com essas informações.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno:
• determina média aritmética, moda e
mediana de um conjunto de dados
estatísticos;
• percebe que a média aritmética,
quando apresentada isoladamente,
pode não ser um bom parâmetro
para tirar conclusões de um conjunto
de dados e que, por isso, faz-se necessário analisá-la junto com a moda
e a mediana;
• percebe que a média aritmética não
é um bom parâmetro quando existem valores extremos no conjunto de
dados.
• Propostas que permitam verificar
como o aluno escolhe e constrói gráficos mais adequados para representar dados de uma pesquisa.

• Propostas que permitam verificar
como o aluno planeja e executa uma

apresentação dos resultados
por meio de relatórios.

pesquisa amostral e apresentação de relatório.

técnica de amostragem mais adequada e escrevendo relatórios que contenham os gráficos adequados, construídos em planilhas eletrônicas, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as
conclusões. Pode-se organizar os alunos em
grupos produtivos com até 5 componentes e
solicitar que durante a pesquisa eles façam
um relatório escrito procurando responder às
seguintes questões: (1) Qual o tema da pesquisa? (2) Qual a importância desse tema? (3)
Qual é o público-alvo? (4) Quais cuidados se
deve ter ao selecionar a amostra? (5) Como
será feita a seleção da amostra? (6) Os dados
serão coletados por meio de entrevista ou
questionário? (7) Que perguntas serão feitas?
(8) Que tipos de gráfico serão construídos
para organizar os dados obtidos? Justifique a
escolha desses tipos de gráfico. (9) O que é
possível concluir por meio dos gráficos construídos? (10) Qual é a média aritmética, a
moda, a mediana e a amplitude do conjunto
de dados obtido? (11) O que é possível concluir com base nessas medidas? (12) As questões propostas inicialmente foram respondidas? (13) Como vocês vão apresentar as conclusões da pesquisa para a turma?
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pesquisa amostral, selecionando a
técnica de amostragem mais adequada e escrevendo relatórios que
contenham o gráfico, construído em
planilhas eletrônicas, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões.
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1. REFLEXÕES SOBRE PORTUGUÊS
O primeiro documento curricular do Estado do Acre, com proposta para o ensino de Língua Portuguesa, bem como para os demais componentes, foi
escrito em 2009, com o objetivo de delinear os conteúdos a serem ensinados e garantir uma melhor qualidade na educação e, consequentemente, na
aprendizagem dos alunos.
A nova redação elaborada tem o propósito de ajustar-se aos princípios pedagógicos estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular, homologada
em dezembro de 2017, cujo teor “dialoga com os documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, motivado pelas transformações
das práticas de linguagem em decorrência do desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC).” (BRASIL, 2017, p. 65).
A perspectiva assumida na proposta de trabalho é a enunciativo-discursiva da linguagem, também observada em outros documentos, como é o caso
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que definem a linguagem como “uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica;
um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20).
Tal perspectiva adota o texto como objeto central da unidade de trabalho, de modo que esteja sempre relacionado à interação comunicativa e aos
contextos envolvidos, com o objetivo principal de que os alunos possam utilizar a linguagem de modo significativo em atividades de leitura, escuta e produção
de textos em várias mídias e semioses.
Desse modo,
Compete, portanto, à Língua Portuguesa, enquanto dispositivo curricular, proporcionar aos estudantes, experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de
forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. (BRASIL,
2017, p.65-66).

Levando em consideração que a linguagem permeia as práticas de interação e que é através dela que as pessoas adquirem informações, socializam
ideias, opiniões, posicionam-se em relação a seus pontos de vista, expõem suas reflexões e experiências, é necessário que a escola esteja comprometida
com a democratização social e cultural dos saberes. Além disso, precisa tomar para si a responsabilidade de garantir o acesso a todos esses conhecimentos
imprescindíveis para o exercício da cidadania, considerada direito de todos, ainda que essa oferta não garanta a efetiva participação.

2. CONCEITOS-CHAVE E ABORDAGEM METODOLÓGICA
A visão de ensino, a partir do conceito de Letramento, possibilita a formação de um aluno capaz de, não apenas aprender sobre a estrutura do texto
e suas características, mas também que possa participar de situações reais de fala e escrita, como sujeito ativo para dizer o que pensa, levantar soluções
para possíveis problemas, construir e expor opiniões e que seja autor de suas próprias histórias, tanto no papel quanto na vida.
A proposta curricular está organizada em eixos voltados para as práticas de: oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e análise
linguística/semiótica (que envolve conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão, textuais, discursivos e
sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses). (BRASIL, 2017, P.69)
Ao tomarmos as práticas sociais como conteúdo escolar, como é o caso dos usos da linguagem que se manifestam basicamente em situações de fala,
escuta, leitura e escrita, o maior desafio que se tem é o de não desvinculá-las de suas particularidades como práticas sociais que são. Ou seja, é necessário
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que não se tornem atividades meramente escolarizadas, dissociadas das características de objetos socioculturais reais, a fim de que haja a maior proximidade
possível entre os objetivos didáticos e os objetivos sociais do ensino. A respeito disso, Dolz (2010) afirma
“Se a maneira de trabalhar a leitura ou a escrita não é coerente, pode-se alfabetizar um aluno sem que ele seja capaz de compreender o que está lendo – isso porque,
neste caso, o objeto do ensino da leitura está limitado ao código e não à compreensão do texto.” (DOLZ, 2010, p. 5).

Assim como nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na BNCC, no eixo da oralidade, o trabalho deve acontecer no interior de atividades significativas
que ocorrem em situação oral com ou sem contato face a face, como: seminários, dramatização de textos teatrais, programa de rádio, entrevista, aula dialogada, web conferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, declamação de poemas, apresentação de cantigas e canções, playlist comentada de
músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outras. Nesses tipos de atividades é possível dar sentido e função
ao trabalho com aspectos como entonação, dicção, gesto e postura que, no caso da linguagem oral, tem papel fundamental para dar significado aos textos.
Para o trabalho com o eixo leitura/escuta, o objetivo é a formação de leitores/ouvintes/espectadores autônomos e interessados com os textos escritos,
orais e multissemióticos. Desse modo, as propostas de atividade devem mobilizar os diferentes propósitos para os quais a leitura é utilizada: ler para aprender,
para se informar, por prazer, ler para fruição, para estudar e para todos os outros propósitos e necessidades que se possam apontar. É importante desenvolver
os procedimentos adequados para cada modalidade, além de levar os alunos a compreenderem o valor do ato de ler. Esses, portanto, devem constituir-se em
objeto de ensino.
A fim de favorecer a realização dessas práticas, é imprescindível que haja mobilização de cada professor e de toda a equipe gestora, por meio de
propostas de organização da biblioteca ou acervo de classe, projetos e programas de leitura. Assim, devem-se oferecer aos alunos momentos prazerosos, em
que leiam textos de sua preferência, participem de rodas de leitura, compartilhem opiniões sobre o que leram, façam indicações de obras, organizem murais
e outras formas de exposição e mídia, elaborando resenhas, resumos e comentários e outras formas que julgarem necessários.
De acordo com a BNCC, o eixo produção de textos compreende as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva)
do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades. Em relação às práticas de escrita, as propostas de atividades precisam levar em consideração a situação comunicativa. Esta diz respeito a quem escreve (o autor do texto), o que / como escreve (o que implica considerar articuladamente gênero
textual, conteúdo e recursos da linguagem), de que lugar escreve (que instituições representa), qual a função social do que se escreve (o que exige uma
situação comunicativa real) e para quem se escreve (o que pressupõe um destinatário real e a adequação do discurso a essa circunstância). Do mesmo modo
que na leitura, precisa-se prever que as produções escritas não sejam desenvolvidas de maneira descontextualizada, com foco apenas no código, mas por
meio de propostas que envolvam diversos gêneros presentes nas diferentes formas de interação humana.
Atrelado ao eixo da produção está a revisão dos textos, considerada um importante conteúdo de ensino e de aprendizagem em todas as etapas da
escolaridade, visto que permite ao aluno identificar os equívocos e incoerências de suas produções textuais orais, escritas e multissemióticas, no que se
refere aos diferentes aspectos linguísticos e discursivos. Esse trabalho possibilita a conscientização, no aluno, da constante necessidade de aprimorar e
refazer o texto, buscando o contínuo aperfeiçoamento.
Para o eixo da análise linguística/semiótica, as propostas estão fundamentalmente a serviço da ampliação da capacidade de uso da linguagem. Visa
desenvolver a habilidade de análise e avaliação consciente dos recursos e formas de composição dos textos. Refere-se à coesão e coerência, progressão
temática dos textos, as características de cada gênero e a todos os recursos disponíveis na língua, que possibilitam a construção dos efeitos de sentido, dos
estilos assumidos e da situação comunicativa. Dessa maneira, pretende-se que os alunos se apropriem dos conhecimentos necessários para uma escrita
mais aprimorada.
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No que diz respeito ao estudo da gramática normativa, propõe-se que seja realizado de modo a conhecer os conceitos teóricos sobre os aspectos da
linguagem que estão sendo trabalhados. Nesse sentido, torna-se uma importante ferramenta, desde que seja tomada como um apoio no processo de aprendizagem, e não como foco para as propostas de análise linguística, em atividades fora de contexto.
Dessa forma, como diz a BNCC
Os conhecimentos grafofônicos, ortográficos, lexicais, morfológicos, sintáticos, textuais, discursivos, sociolinguísticos e semióticos que operam nas análises linguísticas e
semióticas necessárias à compreensão e à produção de linguagens estarão, concomitantemente, sendo construídos durante o Ensino Fundamental. Assim, as práticas de
leitura/escuta e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos oportunizam situações de reflexão sobre a língua e as linguagens de uma forma geral, em que
essas descrições, conceitos e regras operam e nas quais serão concomitantemente construídos: comparação entre definições que permitam observar diferenças de recortes e ênfases na formulação de conceitos e regras; comparação de diferentes formas de dizer “a mesma coisa” e análise dos efeitos de sentido que essas formas podem
trazer/suscitar; exploração dos modos de significar dos diferentes sistemas semióticos etc. (BRASIL, 2017, P. 79).

Dentro de cada eixo, encontra-se uma subdivisão dos conteúdos por Campos. São cinco os campos de atuação considerados: Campo da vida cotidiana
(somente anos iniciais), Campo artístico-literário, Campo das práticas de estudo e pesquisa, Campo jornalístico/midiático e Campo de atuação na vida pública,
sendo que esses dois últimos aparecem fundidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com a denominação Campo da vida pública. (BRASIL, 2017, P.
82)
A organização dos eixos leitura, escrita, oralidade e análise linguística por campos de atuação deu-se por entender que eles contemplam dimensões
formativas importantes de uso da linguagem na escola e fora dela e criam condições para uma formação que contempla a produção do conhecimento e a
pesquisa; o exercício da cidadania, que envolve, por exemplo, a condição de se inteirar dos fatos do mundo e opinar sobre eles, de poder propor pautas de
discussão e soluções de problemas, como forma de vislumbrar formas de atuação na vida pública; uma formação estética, vinculada à experiência de leitura
e escrita do texto literário e à compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos. (BRASIL, 2017, p. 82)
A seguir temos a definição de cada campo, para cada etapa do Ensino Fundamental, dada pelo texto da BNCC:
1º AO 5º ANO
Campo da vida cotidiana campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por
crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas,
listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras.
Campo da vida pública campo de atuação relativo à participação em situações 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. Alguns gêneros textuais deste
campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens; cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos.
Campo das práticas de estudo e pesquisa campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/escrita que possibilitem conhecer os
textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem
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dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros;
gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia.
Campo artístico-literário campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos,
representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos,
crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charges/cartuns, dentre outros.

6º AO 9º ANO
Campo Jornalístico/Midiático Trata-se, em relação a este Campo, de ampliar e qualificar a participação das crianças, adolescentes e jovens nas
práticas relativas ao trato com a informação e opinião, que estão no centro da esfera jornalística/midiática. Para além de construir conhecimentos e
desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de texto que circulam no campo, o que se pretende é propiciar experiências que permitam
desenvolver nos adolescentes e jovens a sensibilidade para que se interessem pelos fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade e no mundo
e afetam as vidas das pessoas, incorporem em suas vidas a prática de escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística
em diferentes fontes, veículos e mídias, e desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se situar em relação a interesses e posicionamentos diversos
e possam produzir textos noticiosos e opinativos e participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa.
Vários são os gêneros possíveis de serem contemplados em atividades de leitura e produção de textos para além dos já trabalhados nos anos
iniciais do ensino fundamental (notícia, álbum noticioso, carta de leitor, entrevista etc.): reportagem, reportagem multimidiática, fotorreportagem, fotodenúncia, artigo de opinião, editorial, resenha crítica, crônica, comentário, debate, vlog noticioso, vlog cultural, meme, charge, charge digital, political remix,
anúncio publicitário, propaganda, jingle, spot, dentre outros. A referência geral é que, em cada ano, contemplem-se gêneros que lidem com informação,
opinião e apreciação, gêneros mais típicos dos letramentos da letra e do impresso e gêneros multissemióticos e hipermidiáticos, próprios da cultura digital
e das culturas juvenis.
Diversos também são os processos, ações e atividades que podem ser contemplados em atividades de uso e reflexão: curar, seguir/ser seguido,
curtir, comentar, compartilhar, remixar etc.
Ainda com relação a esse campo, trata-se também de compreender as formas de persuasão do discurso publicitário, o apelo ao consumo, as
diferenças entre vender um produto e “vender” uma ideia, entre anúncio publicitário e propaganda.
Campo de atuação na vida pública – Este campo trata da ampliação e qualificação da participação dos jovens nas práticas relativas ao debate de
ideias e à atuação política e social, por meio do (a):
Compreensão dos interesses que movem a esfera política em seus diferentes níveis e instâncias, das formas e canais de participação institucionalizados, incluindo os digitais, e das formas de participação não institucionalizadas, incluindo aqui manifestações artísticas e intervenções urbanas;
Reconhecimento da importância de se envolver com questões de interesse público e coletivo e compreensão do contexto de promulgação dos
direitos humanos, das políticas afirmativas, e das leis de uma forma geral em um estado democrático, como forma de propiciar a vivência democrática em
várias instâncias e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho);
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Desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de procedimentos envolvidos na leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros
relacionados à discussão e implementação de propostas, à defesa de direitos e a projetos culturais e de interesse público de diferentes naturezas.
Envolvem o domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais competentes para questionamentos, reclamação de direitos e denúncias de
desrespeitos a legislações e regulamentações e a direitos; de discussão de propostas e programas de interesse público no contexto de agremiações,
coletivos, movimentos e outras instâncias e fóruns de discussão da escola, da comunidade e da cidade.
Trata-se também de possibilitar vivências significativas, na articulação com todas as áreas do currículo e com os interesses e escolhas pessoais dos
adolescentes e jovens, que envolvam a proposição, desenvolvimento e avaliação de ações e projetos culturais, de forma a fomentar o protagonismo juvenil
de forma contextualizada.
Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio contextualizado de gêneros já considerados em outras esferas – como discussão oral, debate,
palestra, apresentação oral, notícia, reportagem, artigo de opinião, cartaz, spot, propaganda (de campanhas variadas, nesse campo inclusive de campanhas
políticas) – e de outros, como estatuto, regimento, projeto cultural, carta aberta, carta de solicitação, carta de reclamação, abaixo-assinado, petição on-line,
requerimento, turno de fala em assembleia, tomada de turno em reuniões, edital, proposta, ata, parecer, enquete, relatório etc., os quais supõem o reconhecimento de sua função social, a análise da forma como se organizam e dos recursos e elementos linguísticos e das demais semioses envolvidos na
tessitura de textos pertencentes a esses gêneros.
Em especial, vale destacar que o trabalho com discussão oral, debate, propaganda, campanha e apresentação oral podem/devem se relacionar
também com questões, temáticas e práticas próprias do campo de atuação na vida pública. Assim, as mesmas habilidades relativas a esses gêneros e
práticas propostas para o Campo jornalístico/midiático e para o Campo das práticas de ensino e pesquisa devem ser aqui consideradas: discussão, debate
e apresentação oral de propostas políticas ou de solução para problemas que envolvem a escola ou a comunidade e propaganda política. Da mesma forma,
as habilidades relacionadas à argumentação e à distinção entre fato e opinião também devem ser consideradas nesse campo.
Campo das práticas de estudo e pesquisa – Trata-se de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas ao estudo e à pesquisa,
por meio de:
Compreensão dos interesses, atividades e procedimentos que movem as esferas científica, de divulgação científica e escolar;
reconhecimento da importância do domínio dessas práticas para a compreensão do mundo físico e da realidade social, para o prosseguimento dos
estudos e para formação para o trabalho; e
Desenvolvimento de habilidades e aprendizagens de procedimentos envolvidos na leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros
relacionados ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica.
Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio contextualizado de gêneros como apresentação oral, palestra, mesa-redonda, debate, artigo de
divulgação científica, artigo científico, artigo de opinião, ensaio, reportagem de divulgação científica, texto didático, infográfico, esquemas, relatório, relato
(multimidiático) de campo, documentário, cartografia animada, podcasts e vídeos diversos de divulgação científica, que supõem o reconhecimento de sua
função social, a análise da forma como se organizam e dos recursos e elementos linguísticos das demais semioses (ou recursos e elementos multimodais)
envolvidos na tessitura de textos pertencentes a esses gêneros.
Trata-se também de aprender, de forma significativa, na articulação com outras áreas e com os projetos e escolhas pessoais dos jovens, procedimentos de investigação e pesquisa. Para além da leitura/escuta de textos/produções pertencentes aos gêneros já mencionados, cabe diversificar, em cada
ano e ao longo dos anos, os gêneros/produções escolhidos para apresentar e socializar resultados de pesquisa, de forma a contemplar a apresentação

1334

oral, gêneros mais típicos dos letramentos da letra e do impresso, gêneros multissemióticos, textos hipermidiáticos, que suponham colaboração, próprios
da cultura digital e das culturas juvenis.
Campo artístico-literário – O que está em jogo neste campo é possibilitar às crianças, adolescentes e jovens dos Anos Finais do Ensino Fundamental
o contato com as manifestações artísticas e produções culturais em geral, e com a arte literária em especial, e oferecer as condições para que eles possam
compreendê-las e frui-las de maneira significativa e, gradativamente, crítica.
Trata-se, assim, de ampliar e diversificar as práticas relativas à leitura, à compreensão, à fruição e ao compartilhamento das manifestações artísticoliterárias, representativas da diversidade cultural, linguística e semiótica, por meio:
da compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a esfera artística e a esfera literária, bem como das linguagens e mídias
que dão forma e sustentação às suas manifestações;
da experimentação da arte e da literatura como expedientes que permitem (re) conhecer diferentes maneiras de ser, pensar, (re) agir, sentir e, pelo
confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade;
do desenvolvimento de habilidades que garantam a compreensão, a apreciação, a produção e o compartilhamento de textos dos diversos gêneros,
em diferentes mídias, que circulam nas esferas literária e artística.
Para que a experiência da literatura – e da arte em geral – possa alcançar seu potencial transformador e humanizador, é preciso promover a
formação de um leitor que não apenas compreenda os sentidos dos textos, mas também que seja capaz de frui-los. Um sujeito que desenvolve critérios de
escolha e preferências (por autores, estilos, gêneros) e que compartilha impressões e críticas com outros leitores-fruidores.
A formação desse leitor-fruidor exige o desenvolvimento de habilidades, a vivência de experiências significativas e aprendizagens que, por um lado,
permitam a compreensão dos modos de produção, circulação e recepção das obras e produções culturais e o desvelamento dos interesses e dos conflitos
que permeiam suas condições de produção e, por outro lado, garantam a análise dos recursos linguísticos e semióticos necessária à elaboração da experiência estética pretendida.
Aqui também a diversidade deve orientar a organização/progressão curricular: diferentes gêneros, estilos, autores e autoras – contemporâneos, de
outras épocas, regionais, nacionais, portugueses, africanos e de outros países – devem ser contemplados; o cânone, a literatura universal, a literatura
juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura digital e as culturas juvenis, dentre outras diversidades, devem ser consideradas, ainda que deva haver
um privilégio do letramento da letra.
Compete ainda a este campo o desenvolvimento das práticas orais, tanto aquelas relacionadas à produção de textos em gêneros literários e artísticos diversos quanto as que se prestam à apreciação e ao compartilhamento e envolvam a seleção do que ler/ouvir/assistir e o exercício da indicação, da
crítica, da recriação e do diálogo, por meio de diferentes práticas e gêneros, que devem ser explorados ao longo dos anos.

3. PARTE DIVERSIFICADA E ESPECIFICIDADES DO ESTADO DO ACRE
A Base Nacional Comum Curricular aponta definições pertinentes a todos os estudantes e instituições de ensino do país. Visando adequar o currículo
à realidade do Estado do Acre, é que se propõe a parte diversificada, o que não implica que esteja separada, mas sim, diluída ao longo do documento, com a
intenção de oferecer maiores possiblidades de aprendizagem. Desse modo, é necessário garantir que os alunos se apropriem das temáticas locais, as quais
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possuem relevância social e cultural e, ainda, contribuem, igualmente, para a formação do estudante. Assim, pretende-se favorecer a ampliação dos conteúdos, a partir da seleção de textos escritos por autores acreanos, nos mais diversos gêneros, bem como as várias produções artísticas regionais.
No que diz respeito às questões culturais, alguns conteúdos e propostas referem-se ao folclore amazônico, à valorização da cultura indígena, objetos
da cultura local, dentre outros. Esses conteúdos poderão ser trabalhados tanto nas atividades desenvolvidas em sala, ao se trabalhar os gêneros textuais
diversos, quanto nos projetos didáticos planejados pelas escolas para cada ano/série.
As temáticas mencionadas poderão ser trabalhadas em situações de reflexão sobre a língua, com o objetivo de conhecer e analisar criticamente
os seus usos como veículos de valores e preconceitos de classe, credo, gênero e etnia, explicitando, por exemplo, a forma tendenciosa com que certos textos
tratam questões sociais e étnicas, as discriminações veiculadas em campanhas publicitárias etc. É importante ressaltar que o professor possui, também,
autonomia para inserir novas abordagens aos elementos constituintes da parte diversificada.

4. ORIENTAÇÕES DE APLICABILIDADE DO COMPONENTE LÍNGUA PORTUGUESA
4.1. Anos iniciais
Nos últimos anos, vem se formando um consenso entre os estudiosos da língua de que os processos de ensino e aprendizagem inicial da leitura e
escrita e dos diferentes usos da linguagem devem ocorrer de modo simultâneo, desde que a criança entra na escola.
É necessário trabalhar não apenas com a concepção de que o aluno precisa dominar a correspondência letra-fonema, mas numa perspectiva de
letramento, possibilitando que as crianças entrem em contato com o mundo da escrita, não apenas como um “código a ser decifrado”, mas como um universo
de possibilidades para interagir socialmente.
De acordo com a BNCC,
as diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida social mais ampla, assim como na Educação Infantil, tais como cantar cantigas e recitar parlendas e
quadrinhas, ouvir e recontar contos, seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e experimentos, serão progressivamente intensificadas e complexificadas, na direção de gêneros secundários com textos mais complexos. (BRASIL, 2017, p. 87).

É fundamental que haja uma reflexão sobre o modo como os textos circulam e são produzidos, em contextos extraescolares, levando em consideração
que a escola não é o único ambiente onde as crianças têm contato com textos escritos, seja lendo ou escrevendo.
As primeiras interações da criança, que se estabelecem no âmbito familiar, à princípio, estendendo-se, posteriormente, com o seu ingresso na Educação Infantil, possibilitam sua participação em diferentes contextos de práticas letradas. Todavia, é no contexto dos anos iniciais (1º e 2º anos) do Ensino
Fundamental que reside a expectativa de que ocorra sua efetiva condição de alfabetizada. Nesse sentido, na etapa de alfabetização deve centrar-se o núcleo
da ação pedagógica.
No período relativo a esse processo, é que os estudantes são demandados à aprendizagem do alfabeto e o mecanismo da leitura/escrita, bem como
apropriação do sistema de escrita alfabética – recursos estes que intentam tornar que o aluno seja alfabetizado, isto é, que se torne plenamente habilitado
para “codificar e decodificar”
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Os sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos (letras imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua. (BRASIL, 2017, p. 88).

O citado processo básico da etapa de alfabetização, pode ocorrer em dois anos, contudo, via de regra, é acrescido por outro, de extensão mais
prolongada, comumente denominado de ortografização, o qual expandirá o conhecimento ortográfico do português do Brasil.
O citado processo básico da etapa de alfabetização, pode ocorrer em dois anos, contudo, via de regra, é acrescido por outro, de extensão mais prolongada, comumente
denominado de ortografização, o qual expandirá o conhecimento ortográfico do português do Brasil.

Conforme o texto da Base,
[...] os processos de alfabetização e ortografização terão impacto nos textos em gêneros abordados nos anos iniciais. Em que pese a leitura e a produção compartilhadas
com o docente e os colegas, ainda assim, os gêneros propostos para leitura/escuta e produção oral, escrita e multissemiótica, nos primeiros anos iniciais, serão mais
simples, tais como listas (de chamada, de ingredientes, de compras), bilhetes, convites, fotolegenda, manchetes e lides, listas de regras da turma etc., pois favorecem um
foco maior na grafia, complexificando-se conforme se avança nos anos iniciais. Nesse sentido, ganha destaque o campo da vida cotidiana, em que circulam gêneros mais
familiares aos alunos, como as cantigas de roda, as receitas, as regras de jogo etc. Do mesmo modo, os conhecimentos e a análise linguística e multissemiótica avançarão
em outros aspectos notacionais da escrita, como pontuação e acentuação. [...] (BRASIL, 2017, p. 91).

Passado o ciclo inicial, o desafio em relação ao trabalho com a linguagem oral e escrita é consolidar e garantir a continuidade do que foi aprendido
nos dois primeiros anos e a superação de dificuldades que eventualmente se tenham acumulado. Para tanto, é necessário investigar quais conhecimentos
sobre a linguagem verbal já foram construídos pelas crianças para poder planejar e desenvolver propostas e intervenções pedagógicas ajustadas às suas
necessidades de aprendizagem. Evidentemente, avaliar o que foi ou não aprendido pressupõe considerar o que foi de fato ensinado e de que forma: é a partir
da relação estabelecida entre ensino e aprendizagem que se pode compreender melhor por que alguns aspectos dos conteúdos abordados foram mais bem
aprendidos do que outros (ou não).
As possibilidades de desempenho dos alunos – que se espera cada vez mais autônomo e adequado com o passar do tempo – dependem tanto de
seus conhecimentos prévios como da complexidade dos conteúdos ensinados e, por isso, os critérios de sequenciação dos conteúdos de Língua Portuguesa
em todo o Ensino Fundamental são sempre os mesmos: as necessidades de aprendizagem identificadas e o nível de complexidade do que se pretende
ensinar.
Como sabemos, garantir que as crianças adquiram autonomia no uso da língua é uma conquista gradual, entretanto, a convicção de que determinados
conteúdos não são possíveis de se dominar completamente ao final de um determinado período não significa que não devam ser ensinados ou que parte da
turma já não possa dominá-los. O repertório de conhecimentos linguísticos com o qual as crianças chegam à escola é muito diferente e, nos primeiros anos
escolares, isso é algo que pode interferir de algum modo no desempenho que elas apresentam.
Assim, é necessário possibilitar às crianças o direito de aprender a ler e a escrever de maneira contextualizada, bem como é primordial assegurar a
formação de estudantes que demonstrem competência no ato de ler, escrever, interpretar, compreender e fazer uso social desses saberes, e, por isso, tenham
maiores condições de atuar como cidadãos nos tempos e espaços além da escola.
Assim, a expectativa é de que os alunos sejam capazes de:
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1º ANO
• Comunicar-se através da fala, empenhando-se em ouvir com atenção e em adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas do
cotidiano, sabendo conversar num grupo, expressar sentimentos, ideias e opiniões, relatar acontecimentos, expor o que sabe sobre temas
estudados e recontar histórias conhecidas, recuperando características da linguagem do texto recontado.
• Interagir com materiais diversificados de leitura, experimentando modos de ler que combinem – em diferentes níveis, conforme os
conhecimentos que tenha – estratégias de decodificação, seleção, antecipação, inferência e verificação.
• Produzir uma escrita alfabética ou que dela se aproxime;
• Produzir textos de autoria, ditando para o professor ou colegas e, quando possível, de próprio punho, bem como reescrever e revisar histórias
conhecidas, mantendo as ideias principais e algumas características da linguagem escrita, coletivamente ou com ajuda do professor.

2º ANO
• Comunicar-se pela fala, empenhando-se em ouvir com atenção e em adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas do
cotidiano; expressar sentimentos, ideias e opiniões; relatar acontecimentos, expor o que sabe sobre temas estudados, formular e responder
a perguntas, intervir sem sair do assunto, explicar e compreender explicações, manifestar opiniões, respeitar os diferentes modos de falar.
• Ler, por si mesmos, diferentes gêneros textuais previstos para o ano, sabendo identificar aqueles que respondem às suas necessidades
imediatas e selecionar formas adequadas para abordá-los, com base nos conhecimentos sobre o tema e as características do portador, do
gênero e da escrita e ler com ajuda do professor, textos para estudar os temas tratados nas diferentes áreas de conhecimento
(enciclopédias, revistas, livros, sites da Internet etc.)
• Utilizar o conhecimento já construído sobre as convenções da escrita (ortografia, segmentação do texto em palavras, pontuação...) para
escrever textos de alguns gêneros previstos para o ano preocupando-se que estejam na melhor forma possível
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• Produzir textos de autoria, reescrever histórias conhecidas, mantendo as ideias principais e algumas características da linguagem escrita e
revisar textos coletivamente, com ajuda do professor ou em parceria com colegas, até considera-lo suficientemente bem escrito para o
momento.

3º ANO
Comunicar-se pela fala em diferentes situações de interlocução em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatadas experiências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convites, pedidos, propostas ou respostas a eles; elaboradas conclusões sobre questões levantadas em discussões coletivas.
Ler de modo autônomo textos de diferentes gêneros previstos para o ano, identificando os que atendem a interesses, possibilidades, necessidades em jogo e discutindo os sentidos construídos na leitura, utilizando em parceria, procedimentos de estudo propostos pelo professor.
Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhecimentos já construídos sobre ortografia e pontuação, identificando dúvidas
e resolvendo-as da melhor forma possível.
Produzir textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, preocupando-se em adequá-los às diferentes situações comunicativas e torná-los
coesos e coerentes e revisar em parceria textos próprios e deoutros, em busca da melhor versão possível no momento, levando em consideração as condições de produção estabelecidas.

4º ANO
• Comunicar-se pela fala espontânea em diferentes situações de interlocução em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões;
relatadas experiências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convites, pedidos, propostas ou respostas a eles; apresentados
argumentos e contra-argumentos; desenvolvidas reflexões críticas; negociados acordos; elaboradas conclusões sobre questões suscitadas
por fontes diversas de informação, utilizando a linguagem oral de modo planejado em situações que favoreçam o progressivo domínio de
registros formais.
• Ler, de modo autônomo e voluntário, textos correspondentes a diferentes gêneros selecionados para o ano e desenvolver procedimentos
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de estudo propostos pelo professor.
• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhecimentos já construídos sobre aspectos convencionais (ortografia,
acentuação, concordância, pontuação), recorrendo a diferentes fontes de consulta indicadas pelo professor.
• Produzir textos de autoria, correspondentes aos gêneros selecionados para o ano e, de modo cooperativo, textos de apoio à fala planejada
e adequados às necessidades de estudo em diferentes áreas de conhecimento, bem como revisar textos próprios e de outros em busca da
melhor versão possível, no momento, levando em consideração as condições de produção estabelecidas.

5º ANO
Comunicar-se pela fala espontânea em diferentes situações de interlocução em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatadas experiências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convites, pedidos, propostas ou respostas a eles; apresentados argumentos e contra-argumentos; desenvolvidas reflexões críticas; negociados acordos; elaboradas conclusões sobre questões suscitadas por fontes
diversas de informação, utilizando a linguagem oral de modo planejado em situações que favoreçam o progressivo domínio de registros formais.
Ler, de modo autônomo e voluntário, textos correspondentes a diferentes gêneros selecionados para o ano e desenvolver procedimentos
adequados de estudo.
Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhecimentos já construídos sobre aspectos convencionais (ortografia, acentuação, concordância, pontuação), buscando o maior ajuste possível aos padrões normativos da língua.
Produzir, de modo autônomo, textos de autoria e de apoio à fala planejada, coesos e coerentes, correspondentes aos gêneros selecionados
para o ano, planejados de acordo com diferentes situações comunicativas e revisar textos próprios e de outros quanto a aspectos discursivos
e notacionais, levando em consideração as condições de produção estabelecidas.

4.2. Anos finais
O desafio em relação ao trabalho com a Língua Portuguesa, passados os primeiros anos de escolaridade, é consolidar e garantir a continuidade do
que foi aprendido e a superação de dificuldades que eventualmente se tenham acumulado. Para tanto, é necessário que se investigue que conhecimentos já
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foram adquiridos e consolidados pelos alunos, a fim de planejar as intervenções pedagógicas adequadas para assegurar que os alunos continuem aprendendo, visando ainda o nível de complexidade que se pretende alcançar.
Assim, nos anos posteriores do Ensino Fundamental, a tarefa central é aprofundar possibilidades de uso da linguagem oral e escrita e dos conhecimentos linguísticos que contribuem para tanto, oferecendo condições para que cada aluno possa desenvolver cada vez mais sua autonomia como usuário da
língua.
No que diz respeito à ampliação dos conteúdos, tem-se a exploração das práticas de linguagem contemporâneas, que estão relacionadas não só aos
gêneros digitais, com conteúdo cada vez mais multissemiótico (texto com a junção de diversas linguagens, por exemplo, o uso de recursos verbais e imagéticos) e multimidiáticos (veiculados e produzidos em diferentes mídias, áudio, vídeo, etc), como também às novas formas de produzir, interagir, veicular e
configurar. À escola, cabe contemplar essas novas práticas de produção, tanto no que diz respeito ao uso de modo ético, quanto fomentar debates acerca de
temas que circundam essas atividades.
O objetivo é conduzir o aluno para o domínio não apenas dos gêneros escritos abordados pela escola há bastante tempo, mas também proporcionarlhe o desenvolvimento dos novos letramentos.
Desse modo, é importante destacar que toda a estrutura do currículo de Língua portuguesa dialoga com as dez competências gerais da Educação
Básica, de maneira articulada, a fim de promover a construção dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento das habilidades, bem como atitudes e
valores, por meio das competências específicas da área de Linguagens.
Assim, a expectativa é de que os alunos sejam capazes de:

6º ANO
• Utilizar a linguagem oral de forma adequada, em diferentes situações comunicativas, respeitando os diferentes modos de falar.
• Ler, de modo autônomo e voluntário, textos correspondentes aos diversos gêneros previstos para o ano e desenvolver procedimentos
adequados de estudo, considerando as especificidades de cada gênero.
• Utilizar, com propriedade, os conhecimentos sobre padrões da escrita sistematizados em situações de análise linguística.
• Produzir e revisar, de modo autônomo, textos correspondentes aos diversos gêneros previstos para o ano, ajustados a diferentes situações
comunicativas, bem como textos de apoio à fala planejada adequados às necessidades de estudo, buscando qualidade no conteúdo e na
forma – em relação à coerência, coesão e aos padrões normativos da língua.
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7º ANO
• Utilizar a linguagem oral de forma adequada, em diferentes situações comunicativas, respeitando os diferentes modos de falar.
• Ler, de modo autônomo e voluntário, textos correspondentes aos diversos gêneros previstos para o ano e desenvolver procedimentos
adequados de estudo, considerando as especificidades de cada gênero.
• Utilizar, com propriedade, os conhecimentos sobre padrões da escrita sistematizados em situações de análise linguística.
• Produzir e revisar, de modo autônomo, textos correspondentes aos diversos gêneros previstos para o ano, ajustados a diferentes situações
comunicativas, bem como textos de apoio à fala planejada, adequados às necessidades de estudo, buscando qualidade no conteúdo e na
forma – em relação à coerência, coesão e aos padrões normativos da língua.

8º ANO
• Utilizar a linguagem oral de forma adequada, em diferentes situações comunicativas, respeitando os diferentes modos de falar.
• Ler, de modo autônomo e voluntário, textos correspondentes aos diversos gêneros previstos para o ano e desenvolver procedimentos
adequados de estudo, considerando as especificidades de cada gênero.
• Utilizar, com propriedade, os conhecimentos sobre padrões da escrita sistematizados em situações de análise linguística.
• Produzir e revisar, de modo autônomo, textos correspondentes aos diversos gêneros previstos para o ano, ajustados a diferentes situações
comunicativas, bem como textos de apoio à fala planejada adequados às necessidades de estudo, buscando qualidade no conteúdo e na
forma – em relação à coerência, coesão e aos padrões normativos da língua.
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9º ANO
• Utilizar a linguagem oral de forma adequada, em diferentes situações comunicativas, respeitando os diferentes modos de falar.
• Ler, de modo autônomo e voluntário, textos correspondentes aos diversos gêneros previstos para o ano e desenvolver procedimentos
adequados de estudo, considerando as especificidades de cada gênero.
• Utilizar, com propriedade, os conhecimentos sobre padrões da escrita sistematizados em situações de análise linguística.
• Produzir e revisar, de modo autônomo, textos correspondentes aos diversos gêneros previstos para o ano, ajustados a diferentes situações
comunicativas, bem como textos de apoio à fala planejada adequados às necessidades de estudo, buscando qualidade no conteúdo e na
forma – em relação à coerência, coesão e aos padrões normativos da língua.

5. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ÁREA
A Base nacional Comum Curricular apresenta 10 (dez) competências gerais para a Educação Básica e 06 (seis) competências específicas da área de
Linguagens:

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

COMPETÊNCIAS DA BNCC DA ÁREA DE CONHECIMENTO

01. Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 01. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construcomo formas de significação da realidade e expressão de subjetividades
ção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
e identidades sociais e culturais.
02. Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a curiosidade inte- 02. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais
lectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investie linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para contigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
nuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problesocial e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, demas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimenmocrática e inclusiva.
tos das diferentes áreas.
03. 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
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03. Repertório cultural - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de cone culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas
flitos e à cooperação.
da produção artístico-cultural.
04. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respei04. Comunicação - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambitora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
ental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atucomo conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica,
ando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo.
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e senti- 05. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as divermentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem
sas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive
ao entendimento mútuo.
aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como
05. Cultura digital - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de inparticipar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção
formação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
culturas.
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro- 06. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas soci06. Trabalho e projeto de vida - Valorizar a diversidade de saberes e vivênais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes
cias culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe poslinguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer essenvolver projetos autorais e coletivos.
colhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
(BNCC, Brasil 2018).
07. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si
mesmo, dos outros e do planeta.
08. Autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
09. Empatia e cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
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10. Responsabilidade e cidadania - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
(BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2017).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE PORTUGUÊS
01. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de
construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem.
02. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar
suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.
03. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia,
ﬂuência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.
04. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.
05. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.
06. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente
em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.
07. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.
08. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento,
pesquisa, trabalho etc.).
09. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e
humanizador da experiência com a literatura.
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10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos
de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.
Como uma maneira de sintetizar e orientar metodologicamente o professor quanto ao currículo do componente Língua portuguesa, apresentamos a
seguir o quadro organizador curricular, com todos os objetivos de aprendizagem, do 1º ao 9º ano, organizado por eixos estruturantes e conteúdos a serem
trabalhados pelos professores, com o intuito de garantir os direitos de aprendizagem de cada aluno.
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6. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º ANO
Objetivos
CAPACIDADES /
COMPETÊNCIAS AMPLAS DA DISCIPLINA
• Comunicar-se através da fala, empenhando-se em ouvir
com atenção e em
adequar à linguagem a diferentes situações comunicativas do cotidiano.
Adquirir habilidades para conversar
em grupo, expressar
sentimentos,
ideias e opiniões.
Relatar acontecimentos, expor o
que sabe sobre os
temas estudados e
recontar histórias
conhecidas, recuperando características da linguagem
do texto recontado.

Conteúdos
O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU
CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS APRENDAM E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO
OBJETIVOS
• Todos os campos de atuação
• Relato de acontecimentos.
• Participar de diálogos em que
é preciso relatar acontecimentos, expressando-se com clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor, utilizando tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado.
• Escuta com atenção de falas • Escuta atenta
de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
• Reconhecimento das caracte- • Características
rísticas da conversação esponda conversação
tânea presencial, respeitando
espontânea preos turnos de fala, seleciosencial.
nando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo
com a situação e a posição do
interlocutor.
• Atribuição do significado a as- • Aspectos
não
pectos não linguísticos (paralinguísticos (palinguísticos) observados na
ralinguísticos)
fala. Exemplo: direção do
no ato da fala.
olhar, risos, gestos, movimentos
da
cabeça
(de

Propostas de atividades
SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS

Formas de avaliação
SITUAÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA
AVALIAR

• Todos os campos de atuação
• Situações de comunicação com um ou mais
interlocutores, com colegas de classe e com
adultos.
• Rodas de conversa que envolvam temas cotidianos:
• Finais de semana, passeios, brincadeiras
preferidas, relação com irmãos, ida à casa
de parentes, histórias prediletas;
• Rodas de conversa onde as crianças tenham
que manifestar opiniões a respeito de um livro, um filme, um acontecimento veiculado
pela mídia, iniciando com pequenos seminários que podem ou não estar inseridos em
atividades sequenciadas que requeiram
uma escuta atenta, envolvendo gêneros
como a exposição oral.
• Situações em que as crianças possam compartilhar sentimentos, a respeito de fatos
ocorridos na escola, na família ou no bairro.
Promovendo o estudo de diferentes tipos de
conversação, em diferentes situações comunicativas, sabendo organizar a sua fala no
gênero indicado, considerando as características do contexto no qual está sendo produzida, se organizar em diferentes turnos e
quantos forem os interlocutores; que a efetividade da compreensão mútua dependa da
escuta efetiva do outro como balizador da organização da próxima fala; que as escolhas

• Observação e registro de como a criança procede nas atividades propostas
na coluna anterior.
Observação:
• Não faz sentido propor as atividades
da coluna anterior com a finalidade específica de avaliar.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança produz textos oralmente em diferentes situações cotidianas, comparando-as para verificar a
evolução.
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concordância ou discordância), expressão corporal, tom
de voz.
• Identificação das finalidades
da interação oral em diferentes contextos comunicativos.
(Solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências e outros).
• Disponibilidade para expressar-se e ouvir manifestações
de sentimentos, ideias e opiniões, respeitando os turnos da
fala.
• Conversas sobre assuntos relacionados às vivências cotidianas.
• Adequação da fala aos conhecimentos prévios dos ouvintes.
Campo da vida cotidiana
• Planejamento e produção em
colaboração com os colegas e
ajuda do professor de recados, avisos, convites, receitas,
instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana e que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio e/ou vídeo. Considerando a situação
comunicativa e o tema /assunto/finalidade do texto.
• Recitação de parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação adequada e observando as rimas.

• Finalidades da
interação oral
em diferentes
contextos comunicativos.
• Finalidades da
interação oral
em diferentes
contextos comunicativos.
• Conversa sobre
vivências cotidianas.
• Adequação da
fala.
• Planejamento e
produção de recados, avisos,
convites, receitas, instruções
de montagem,
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana.

• Parlendas, quadras,
quadrinhas e trava-línguas.

dos recursos textuais e paratextuais precisem ser adequadas às intenções de significação e ao contexto da situação de comunicação.
• Atividades de apresentações teatrais, expressões corporais associadas à fala, com o
objetivo de determinar seu papel na construção dos sentidos dos textos orais, possibilitando que a classe emita opiniões sobre a
qualidade das apresentações. Além de sugestões e/ou soluções para aprimorá-la.
Possibilidade de atividades interdisciplinar
com Arte.
• Situações em que as crianças precisem compartilhar ideias para: resolver problemas do
cotidiano, apresentar algo que está sendo
produzido na sala de aula, definir o destino
de produções orais e/ou escritas para resolver um conflito entre outros.
Campo da vida cotidiana
• Situações de atividades de produção de textos em que os alunos, com a ajuda do professor, aprendam a planejar e a produzir textos orais. E a depender da situação comunicativa, como por exemplo: produção de recados e/ou instruções de montagem que costumamser elaboradas por escrito e, dependendo da situação podem ser oralizadas.
Tendo como objetivo final, a transmissão
oral dos textos. Prevendo assim, que a criança possa saber o conteúdo de um recado
e elaborar o texto, quanto transmitir ao destinatário (pessoalmente e/ou por meio de
mensagem de voz de aplicativos de celular
entre outros) quanto também, necessitar ter
o texto produzido por escrito para ler ao interlocutor (instruções de montagem (manual, receitas e outros).
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Campo artístico-literário
• Reconto oral (com e sem apoio
de imagem) de textos literários
lidos pelo professor.
• Produção de textos individuais
e/ou coletivos ditados ao professor, considerando os diferentes propósitos e o gênero.
Preocupando-se com que os
textos produzidos oralmente
se pareçam com os textos recontados.
• Adequação do reconto ao
efeito que se quer causar no
ouvinte ou no leitor, tendo o
professor como escriba.
• Respeito pela produção própria e alheia.
Campo da vida pública

• Reconto oral.

• Produção
de
textos, considerando os diferentes propósitos e o gênero.

• Apresentação de pequenas exposições sobre temas estudados em outras áreas de conhecimento.
• Apresentação de parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas aos alunos.Levandoos a observar a entonação adequada e as rimas no final dos versos.
• Apresentação de textos literários aos alunos,
incentivando-os a recontar a história oralmente, observando se conseguem retomar
informações do texto (personagens, cenário,
ordem dos acontecimentos, etc.).
• Atividades sequenciadas de reconto de histórias conhecidas, ditadas ao professor.
• Sarau de reconto de histórias, em especial
os contos com repetição ou acumulativos.
• Situações em que seja necessário definir a
história que será recontada, considerando o
destinatário da produção oral.
Campo artístico-literário
• Situações de revisões da produção oral em
que as crianças ouçam recontos e sejam
convidadas a sugerir alterações considerando a situação comunicativa: o espaço
onde será recontada a história, os conhecimentos do destinatário, a adequação à linguagem que se usa para escrever.

• Reconto.

• Reconto.
• Planejamento
de slogans e

Campo da vida pública
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• Planejamento em colaboração
com os colegas e ajuda do professor de slogans e peças para
campanha de conscientização, destinada ao público infantil que possam ser repassados oralmente ou por meio de
ferramentas digitais em áudio
e/ou vídeo. Considerando a situação
comunicativa,
o
tema/assunto/finalidade do
texto.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Planejamento e produção de
entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo
investigativo, em colaboração
com os colegas e do professor.
E que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais em áudio e/ou
vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

• Interagir com materiais diversificados
de leitura, experimentando modos
de ler que combinem – em diferentes
níveis,

• Todos os campos de atuação
• Adequação da modalidade de
leitura ao propósito do texto.
• Adequação da modalidade de
leitura aos diferentes propósitos. Exemplo: ler por fruição,
ler para aprender algo, ler para
aprender uma receita, outros.

peças para campanha de conscientização.

• Atividade de análise, planejamento e produção dos gêneros: “slogans” e peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil, (como exemplo campanhas de
trânsito, “bullying”, entre outros). Levando
os alunos a observar as características e finalidades dos gêneros.

• Entrevistas e curiosidades.

Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades de planejamento e produção de
áudios e/ou vídeos, em colaboração com o
professor, envolvendo entrevistas, curiosidades, notícias, dentre outros gêneros do
campo investigativo. O desenvolvimento das
atividades poderá ser desmembrado em três
etapas: pesquisa do conteúdo temático; estudo das principais características dos textos
orais, planejamento e elaboração do texto a
ser produzido. O professor poderá organizar
sequências ou projetos didáticos com temática que envolva, por exemplo: entrevistar famílias para o resgate da história do local em
que vivem; participação em rádios comunitárias para divulgar campanhas realizadas pelos estudantes, entre outras possibilidades.
• Todos os campos de atuação
• Leitura do professor para as crianças dos gêneros previstos para o ano.
• Situações em que as crianças tenham necessidade de ler com diferentes propósitos:
ler para encontrar o poema preferido, para
descobrir uma informação sobre um animal
que estão estudando, um jogo novo que não

• Modalidade de
leitura.
• Modalidade de
leitura e diferentes propósitos.

1350

• Observação e registro de como a criança procede nas atividades propostas
na coluna anterior.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança procede nessas diferentes situações cotidianas, comparando-as para verificar a evolução.
Observações:

conforme os conhecimentos que tenha
– estratégias de decodificação, seleção, antecipação,
inferência e verificação.

• Exploração e reconhecimento
de como se organizam os diferentes portadores textuais.
• Utilização do conhecimento a
respeito de diferentes portadores e como estão organizados (consultar o índice quando
for um livro com vários contos,
reconhecer os diferentes cadernos ou seções quando for
um jornal).
• Utilização de desenhos, ilustrações e organizadores textuais (títulos, subtítulos e legendas de fotos) para apoiar às
antecipações.
• Participação em situações de
leitura de textos que sabe de
cor, buscando estabelecer correspondência entre partes do
texto oral e partes do texto escrito, selecionando elementos
para antecipar e/ou verificar o
sentido atribuído.
• Reconhecimento de que os
textos são lidos e escritos da
esquerda para a direita e de
cima para baixo na página.
• Identificação da função social
de textos que circulam nos
campos da vida social, dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola). E nas mídias
impressas e/ou digital, TV, Rádio e outros. Identificar a intenção de efeito para o qual o
texto foi produzido. Onde circulam? Quem os produziu? E a

• Diferentes portadores textuais.
• Organização dos
diferentes portadores textuais.

•

•
• Desenhos, ilustrações e organizadores textuais.

•

• Situações de leitura.
•
•
• Leitura.

• Função social
de textos.

•
•
•

•

conhecem as regras, uma receita que será
feita pela turma, uma piada engraçada.
Atividades de leitura em que as crianças conheçam o assunto do texto e, usando diferentes estratégias de leitura, tenham necessidade de descobrir o que está escrito.
Exemplo: o professor pergunta: “o que escrevi na lousa é algo que acabou de acontecer no recreio? ”
Propostas em que as crianças precisem escolher o que será lido consultando um índice, um catálogo e seções quando for um
jornal.Observando que os textos são lidos e
escritos da esquerda para a direita e de cima
para baixo na página.
Atividades de leitura colaborativa em que os
alunos estudem as características dos gêneros e com a ajuda do professorestabeleçam
relações entre os campos de atuação e sua
organização interna.
Leitura para ordenar textos desordenados
ou mesclados.
Situações de Leitura que envolvem jogos
simbólicos (diferentes espaços organizados
com instruções que precisem ser lidas antes
de iniciar a brincadeira. Exemplo: para brincar de “faz de conta” supermercado, lanchonete, escritório, consultório médico, outras).
Situações de leitura que envolvem brincadeiras (dentro e fora da sala de aula).
Leitura de anedotas, piadas e outros textos
divertidos.
Leitura de palavras novas por meio da leitura
colaborativa de textos conhecidos ou memorizados, realizando ajuste do texto oralmente
ao seu registro gráfico.
Atividades de leitura compartilhada de textos que circulam em jornais, revistas escritos
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• Como no 1º ano as crianças precisam
experimentar a maior diversidade possível de situações de leitura, não faz
muito sentido propor as atividades da
coluna com a finalidade específica de
avaliar (embora uma ou outra possa
ser utilizada para essa finalidade).
• A leitura compartilhada de gibis, pressupõe que cada criança tenha um
exemplar (ou pelo menos que cada dupla tenha um).

•

•
•

•

•

quem se destinam? Necessitando para isso da ajuda do
professor.
Estabelecer expectativas em
relação ao texto que vai ler
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, forma e função social do texto). Apoiandose em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de
produção e recepção desse
texto. O gênero, o suporte e o
universo temático, bem como
os destaques textuais: recursos gráficos; imagens; dados
da obra (índice, prefácio entre
outros). Confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura
de textos. Verificando a adequação das hipóteses realizadas com ajuda do professor.
Localização de informações
explícitas em textos.
Identificação do efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.
Leitura de palavras novas com
precisão na decodificação. Em
caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por
memorização.
Pesquisa, seleção e leitura
com a mediação do professor
(leitura compartilhada) de textos que circulam em meios impressos e/ou digitais, de

• Estratégias
leitura.

de

e/ou digitais, selecionando temas de interesse dos alunos e que sejam relevantes
para a compreensão da realidade cotidiana.
• Leitura em colaboração de textos da vida cotidiana; Exemplo: listas, agendas, calendários, avisos, convites, trava-línguas, quadras,
quadrinhas, parlendas, dentre outros. Mostrando ao aluno a finalidade do texto, levando em consideração às suas características como: (organização interna, marcas linguísticas, conteúdo temático e outras).

• Informações explícitas.
• Informações explícitas.

• Decodificação.

• Textos que circulam em meios
impressos e/ou
digitais.
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acordo com as necessidades e
interesses.
Campo da vida cotidiana
• Construção do sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando as imagens às palavras e interpretando recursos gráficos (tipos
de balões, letras, onomatopeias).
• Leitura e compreensão em colaboração com os colegas e
ajuda do professor ou com
certa autonomia, de listas,
agendas, calendários, avisos,
convites, receitas, instruções
de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. Considerando a situação
comunicativa, o tema/assunto
do texto e relacionando-os a
sua forma de organização a
sua finalidade.
• Leitura e compreensão de
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana. Coma colaboração
de colegas e ajuda do professor. Considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto, relacionando-o
com a forma de organização e
sua finalidade.
• Identificação e reprodução de
listas, agendas, calendários,
regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagem,

• Histórias
em
quadrinhos relacionando imagens e palavras,
interpretando
recursos gráficos.
• Leitura e compreensão de listas,
agendas,
calendários, avisos, convites, receitas e instruções de montagem.

• Quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros do
campo da vida
cotidiana.

• Campo da vida cotidiana
• Leitura compartilhada de gibis, apresentando aos alunos a relação entre imagens e
palavras. A utilização dos recursos gráficos
(tipos de balões, de letras, onomatopeias).
• Situações de leitura na biblioteca e/ou sala
de leitura da escola, podendo selecionar livremente o que deseja ler, observando o cuidado ao manusear o livro.
• Rodas de apreciação de literatura nas quais
as crianças sejam convidadas a compartilhar suas impressões e interpretações sobre
um texto lido ou ouvido.
• Atividades de Leitura colaborativa de textos
poéticos (música, quadrinha, poema, parlenda, etc.) observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, características dos diferentes gêneros poéticos, levando aos alunos
a participar de saraus na escola.
• Escrita de listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem e legendas para álbuns, fotos
ou ilustrações, empregando os recursos linguísticos e discursivos que constituem os gêneros. Projetos de coletâneas de jogos e/ou
brincadeiras (roda, corda, correr entre outras) – com as respectivas instruções – impressas e/ou digitais que proporcionem essas atividades.

• Listas, agendas,
calendários, regras,
avisos,
convites,
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legendas para álbuns, fotos,
ilustrações digitais e/ou impressos. Assim como, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros.
Campo artístico-literário
• Disponibilidade para participar de uma comunidade de leitores de literatura;
• Manuseio e leitura de livros na
biblioteca e escolha de livros
para ler em casa com ajuda
dos pais ou responsáveis;
• Valorização da leitura como
fonte de lazer e entretenimento;
• Preocupação em cuidar dos livros e demais materiais escritos;
• Reconhecimento de que os
textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica e de encantamento. Valorizando-os em suas diversidades culturais como patrimônio
artístico da humanidade.
• Leitura e compreensão em colaboração com os colegas e
ajuda do professor e, mais
tarde de maneira autônoma,
de textos narrativos de maior
porte. Exemplo: contos (populares, de fadas e acumulativos) e fábulas.
• Apreciação de poemas visuais/concretos,
observando

receitas, instruções de montagem, legendas
para álbuns, fotos, ilustrações
digitais e/ou impressos.
• Leitura de livros
literários.
• Leitura.

• Importância da
leitura.
• Cuidado e manuseio dos livros.
• Textos literários.

• Textos narrativos de maior
porte.

• Poemas
visuais/concretos.

Campo artístico-literário
• Atividades de leitura colaborativa, coletiva,
de textos literários e não-literários, para que
os alunos compreendam a natureza dos objetivos das diferentes práticas de leitura. Proposta leitura por autores, por gênero, por região, valorizando a cultura de diferentes grupos sociais.
• Leitura de contos populares, de fadas e acumulativos, de maior extensão, resgatando
conhecimentos prévios dos alunos sobre os
contos de fada, observando e compreendendo as características dos gêneros literários, como por exemplo: os acontecimentos
dentro da narrativa.
• Atividades de leitura colaborativa, como:
roda de leitores, de poemas visuais/concretos, utilizando materiais digitais com recursos de áudio, movimento e imagem para perceber os efeitos de sentido e visuais produzidos pelo texto. Exemplo: a eliminação de
versos, a disposição das palavras, a exploração dos aspectos sonoros, visuais dentre outros.
• Atividades de leitura colaborativa e coletiva,
propondo apreciações estéticas entre texto
verbal e visual para que a criança perceba as
diferentes perspectivas pelas quais uma
obra pode ser vista.
• Atividades de leitura colaborativa de poemas, textos versificados dentre outros —
para estudo dos textos e modelização de
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efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação
das letras, pelas ilustrações e
por outros efeitos visuais.
• Relação entre texto com ilustrações e outros recursos gráficos. Utilização de desenhos e
organizadores textuais (títulos,
subtítulos e legendas de fotos)
para apoiar as antecipações.
• Apreciação de poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao
mundo imaginário e sua dimensão de encantamento,
jogo e fruição
Campo da vida pública
• Leitura e compreensão de fotolegendas em notícias, manchetes e lides de notícias, álbum de fotos digitais noticiosos, notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico.
Com colaboração de colegas e
ajuda do professor, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
• Leitura e compreensão de slogans, anúncios publicitários e
textos para campanhas de
conscientização, destinados
ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário. Com colaboração de

• Relação
textos.

entre

procedimentos e comportamentos leitores —
exemplo: roda de leitores e o diário de leitura
— para socialização de impressões sobre leituras realizadas e circulação de critérios de
apreciação utilizados pelos diferentes leitores.

• Apreciação de
poemas e outros textos versificados.

• Fotolegendas
em
notícias,
manchetes e lides de notícias,
álbum de fotos
digitais noticiosos,
notícias
curtas para público
infantil,
dentre outros
gêneros
do
campo jornalístico.
• Slogans, anúncios publicitários e textos
para
campanhas de conscientização,

Campo da vida pública
• Leitura colaborativa de jornais e revistas (impressos e/ou digitais), para que os alunos
possam conhecer o local de publicação de
textos, contextualizando-os quanto à extensão, orientação de valores e características
gráficas. Momentos de rodas de leitura de
jornais, observando as características dos diferentes gêneros que circulam nos informativos (notícia, reportagem, anúncios etc.).
• Atividades de leitura colaborativa, em duplas
ou grupos. De textos publicitários. Exemplo,
“slogans”, anúncios publicitários, textos de
campanhas para conscientização. Deixando
claro para alunos que são textos que buscam convencer os leitores/ouvintes a consumirem determinados produtos, serviços e
ideias. São textos multimodais, articulando
imagem, texto verbal, cores e, quando (radiofônicos, televisivos ou digitais), podem ser
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colegas e ajuda do professor,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.
• Leitura e compreensão de cartazes, avisos, folhetos, regras
e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros
do campo de atuação cidadã.
Em colaboração com os colegas e ajuda do professor, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

• Produzir uma escrita alfabética ou

• Campo das práticas de estudo
e pesquisa
• Leitura e compreensão de
enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades,
pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia infantil, entre
outros gêneros do campo investigativo. Em colaboração
com os colegas e ajuda do professor, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
• Todos os campos de atuação
• Conhecimento e uso progressivo, para ler e escrever:

destinados ao
público infantil.
• Cartazes,
avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida
na comunidade
escolar, dentre
outros gêneros
do campo de
atuação cidadã.

• Enunciados de
tarefas escolares, diagramas,
curiosidades,
pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia
infantil.

• Construção
sistema

do
de

adicionados áudios em seus conteúdos. Importante compreender as marcas linguísticas e recursos de outras linguagens no contexto da função dos gêneros e finalidades
dos textos (como o uso do imperativo, metáforas, entre outros recursos.) Tematizar as
relações de consumo, tal como estão constituídas atualmente na sociedade. Relacionando-as com a sustentabilidade e consumo
consciente.
• Atividades de leitura colaborativa, em duplas
grupos, de gêneros do campo da vida cidadã, como avisos, folhetos, cartazes, regras
e regulamentos que organizam as regras da
escola e orientações práticas de comportamento, como: os multimodais, com diferentes linguagens. Observando e compreendendo a organização interna; marcas linguísticas; conteúdo temático, função, finalidade
do texto as características distintas entre
eles, nas situações comunicativas em que
circulam.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Leitura colaborativa de textos dos gêneros
investigativo. Exemplo: enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, considerando suas características, articulando à
finalidade do texto, assim como a comparação entre textos por semelhanças e diferenças. Textos de curiosidade, geralmente são
textos que apresentam aspectos inusitados
de animais, lugares, culturas, países, entre
outros. E que muitas vezes se organizam a
partir de uma pergunta: “você sabia que?”
Todos os campos de atuação
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• Ditado de palavras, textos curtos ou pequenos trechos de texto (sem artificializar a pronúncia das palavras);

que dela se aproxime.

• De diferentes estratégias de
leitura;
• Do conhecimento sobre como
funciona o sistema alfabético
de escrita;
• Do conhecimento sobre a separação entre as palavras.
• Escrita espontânea ou por ditado, de listas compostas por
palavras de um mesmo campo
semântico e frases de forma
alfabética – usando letras /
grafemas que representem fonemas.
• Observação de escritas convencionais, comparando-as às
suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.
• Distinguir letras do alfabeto de
outros sinais gráficos.
• Reconhecimento do sistema
de escrita alfabética como representação dos sons da fala.
• Segmentação oral de palavras
em sílabas para perceber essa
característica de composição
dos vocábulos.
• Identificação de fonemas e
sua representação por letras.
• Relação dos elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes
de palavras) com sua representação escrita.
• Comparação de palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.

escrita alfabética e ortografia.

• Correspondência fonema-grafema.

• Construção do
sistema de escrita
alfabética/Convenções da escrita.
• Conhecimento
do alfabeto.
• Construção do
sistema de escrita alfabética.
• Segmentação.

• Construção do
sistema de escrita alfabética.
• Construção do
sistema de escrita alfabética e
ortografia.
• Semelhanças e
diferenças entre
sons de sílabas

• Situações de leitura para refletir sobre o funcionamento do sistema alfabético, como
exemplo:
• Ordenação de textos que sabe de cor;
• Cruzadinhas acompanhadas de uma lista de
palavras para consulta;
• Adivinhas acompanhadas de lista de palavras com as respostas;
• Leitura para ajustar o falado ao escrito (e encontrar palavras definidas pelo professor em
textos poéticos e narrativos);
• Listas compostas por palavras de um
mesmo campo semântico (frutas, brincadeiras, títulos de histórias, etc.) onde as crianças precisem encontrar apalavra solicitada
pelo professor;
• Pareamento entre trechos de histórias e seu
título.
• Escrita de uma adivinha a partir das respostas.
• Situações de leitura e escrita, de modo permanente, que envolvam palavras estáveis –
como nomes próprios, por exemplo.
• Atividades de análise de palavras e suas partes, a partir do trabalho com textos da tradição oral, produção de listas, progredindo
para uma análise cada vez mais ajustada de
partes menores, no que se refere: à quantidade (quantas letras e sons a compõem); à
qualidade (quais letras correspondem a
quais sons); à ordem das letras na escrita de
cada palavra.
• Atividades de leitura e escrita de textos conhecidos, como parlendas, poemas, cantigas, entre outros. Para a análise da relação
fonema-grafema e para a realização de leitura de ajuste. Posto que sua organização
versificada, ritmo e melodia oferecem pistas
sobre onde começam e terminam os versos.
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• (Quando o professor não consegue
identificar as hipóteses da criança a
partir das atividades cotidianas):
• Avaliação diagnóstica (escrita seguida
de leitura), por meio de entrevista individual em que se pede para o aluno escrever e, em seguida, ler uma lista de
palavras da mesma categoria (a chamada ‘sondagem’) ou outro modo de
identificar a hipótese de escrita;
• Observação e registro de como a criança procede enquanto realiza atividades de escrita e de ‘leitura’ (relacionadas na coluna anterior);
• Análise do conjunto das produções textuais da criança, comparando-as para
verificar a sua evolução;
• Análise do registro das anotações sobre como a criança lê em diferentes situações cotidianas, comparando-as
para verificar a sua evolução.
Observações:
• Não há atividades específicas de avaliação de leitura que se possa propor
para que a criança realize individualmente quando ela ainda não lê convencionalmente.

• Identificação das letras do alfabeto e recitá-lo na ordem
das letras, para que domine o
sistema de escrita alfabética.
• Conhecimento, distinção e relação, através do contato sistemático, dos diferentes tipos
de letras: imprensa e cursiva,
maiúsculas e minúsculas.
• Reconhecimento da separação de palavras, na escrita,
por espaços em branco, para
que segmente de forma adequada as palavras na produção de frases e textos.
• Identificação de outros sinais
no texto além das letras,
como: ponto final, interrogação e exclamação e seus efeitos na entonação.
• Identificação e agrupamento
no texto(com ajuda do professor), de palavras pelo critério
de aproximação de significado
(sinonímia) e separação de palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia).
• Escrita de textos conhecidos
levando em conta o gênero e o
contexto de produção, de
acordo com sua hipótese de
escrita.
• Reescrita de textos conhecidos, levando em conta o gênero e seu contexto de produção, ditando-o ao professor ou

iniciais, mediais
e finais.
• Sistema de escrita alfabética.
• Diferentes tipos
de letras: imprensa e cursiva, maiúsculas
e minúsculas.
• Segmentação
de palavras na
produção de frases e textos.

Projetos de coletâneas de cantigas, parlendas, trava-línguas são propostas que podem
contribuir com essa atividade.
• Situações de escrita para refletir sobreo funcionamento do sistema alfabético, como por
exemplo:
• Escrita de textos que sabe de cor;
• Reescrita de textos ou partes deles (individual ou em dupla), observando a separação
das palavras, os sinais de pontuação.

• Pontuação.

• Sinônimos e antônimos.

• Escrita.

• Reescrita.
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•
•

•

•

escrevendo-o de acordo com a
hipótese de escrita;
Campo da vida cotidiana
Identificação e reprodução de
cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, canções, rimas, aliterações, assonâncias, ritmo de
fala relacionado ao ritmo e à
melodia das músicas e seus
efeitos de sentido.
Identificação e reprodução de
listas, agendas, calendários,
regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e
legendas para álbuns, fotos ou
ilustrações (digitais e/ou impressos). Formatação e diagramação específica de cada
um desses gêneros.
Cópia de textos breves mantendo suas características.
Voltando para o texto sempre
que for necessário dirimir dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e
pontuação, como meio de
aperfeiçoar gradativamente
sua forma de registro.

• Cantigas, quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas, canções,
rimas, aliterações, assonâncias e ritmo de
fala.
• Listas, agendas,
calendários, regras,
avisos,
convites, receitas, instruções
de montagem e
legendas para
álbuns, fotos ou
ilustrações.
• Cópia de textos
breves.

Campo da vida cotidiana
• Situações de leitura para refletir sobre o funcionamento do sistema alfabético, como por
exemplo:
• Leitura de listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem, legendas para álbuns, fotos
ou ilustrações, pelo professor, para reconhecimento dos recursos linguísticos e discursivos que constituem os gêneros. Projetos de
coletâneas de jogos e/ou brincadeiras (de
roda, corda, entre outros.) – Com as respectivas instruções – impressos e/ou digitais,
podem contribuir para realizar a atividade.
• Escrita em duplas; bilhetes, recados, avisos,
textos curtos. Observando pontuação, acentuação, letra maiúscula, paragrafação, distribuição gráfica entre outros aspectos.
• Confecção de listas com palavras de um
mesmo campo semântico (nomes das crianças, brincadeiras, brinquedos, animais, frutas, material escolar, partes do corpo, compras a serem realizadas entre outras.), de
preferência a partir de propostas realizadas
ou de acontecimentos do cotidiano.
• Preenchimento de cruzadinha sem a relação
de palavras (quando as crianças já apresentam escritas silábico-alfabéticas).
• Escrita de títulos de histórias, de cantigas,
parlendas, dentre outros, a partir de trechos
lidos pelo professor.
• Situações de leitura para análise e reflexão
dos efeitos de sentido produzidos pelas diversas possibilidades de pontuação.
• Leitura de textos, analisando os sinônimos e
antônimos presentes e identificando critério
de agrupamento.
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Campo da vida pública
• Identificação e reprodução de
fotolegendas em notícias, álbum de fotos digital noticioso,
cartas de leitor (revista infantil), digitais e/ou impressos.
Formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas
versões orais.
• Identificação da forma de
composição de “slogans” publicitários.
• Identificação e reprodução de
anúncios publicitários e textos(orais e escritos, digitais
e/ou impressos)para campanhas de conscientização, destinados ao público infantil. Formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive do uso de imagens.
• Campo das práticas de estudo
e pesquisa
• Identificação e reprodução de
entrevistas, enunciados de tarefas escolares, diagramas,
curiosidades (digitais e/ou impressos).Formatação e diagramação específica de cada um

• Fotolegendas
em notícias, álbum de fotos digital noticioso,
cartas de leitor
(revista infantil),
digitais e/ou impressos.
• Slogans publicitários.
• Anúncios publicitários e textos
(orais e escritos,
digitais e/ou impressos) para
campanhas de
conscientização, destinados
ao público infantil.
• Entrevistas,
enunciados de
tarefas escolares, diagramas,
curiosidades (digitais e/ou impressos).

• Atividades para conhecer e fazer uso dos diferentes tipos de letras, utilizando diversos
materiais impressos e/ou digitais, de livros,
jornais e revistas, para que inicialmente os
alunos reconheçam a letra maiúscula, de imprensa, tanto em atividade de leitura quanto
de escrita. Posteriormente, situações de uso
dos diferentes tipos de letra.
Campo da vida pública
• Leitura colaborativa de diferentes gêneros
publicados em jornais e revistas. Exemplo;
notícias, cartas de leitor (revista infantil), em
que os alunos compreendam as caraterísticas do gênero. Projetos que prevejam a leitura de matérias de relevância social (regional ou global) que possibilitem uma compreensão mais crítica das matérias.
• Leitura e produção de textos publicitários,
Exemplo; anúncios e “slogans”, reconhecendo as particularidades dos textos, os recursos linguísticos-discursivos e empregando os recursos em suas produções.

• Campo das práticas de estudo e pesquisa.
• Leitura colaborativa de enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades, observando e analisando os recursos linguísticos e discursivos que constituem
os gêneros. Projetos que prevejam a elaboração de “blogs”, “vlogs”, canais digitais
e/ou nos quais sejam apresentadas
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desses gêneros, inclusive em
suas versões orais.
Campo artístico-literário
• Identificação, com ajuda do
professor, de elementos de
uma narrativa lida ou ouvida,
incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.
• Reconhecimento de textos
versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, expressões, comparações e palavras, relacionando-as com
sensações e associações.
• Produzir textos de
autoria
ditando
para o professor ou
colegas e, quando
possível, de próprio
punho. Bem como
reescrever e revisar
histórias conhecidas, mantendo as
ideias principais e
algumas características da linguagem
escrita.
Coletivamente ou com
ajuda do professor.

• Todos os campos de atuação
• Planejamento, com a ajuda do
professor e/ou individualmente, de texto que será produzido, considerando a situação comunicativa. Os interlocutores (quem escreve? /para
quem escreve?); a finalidade
ou o propósito (escrever para
quê?); a circulação (onde o
texto vai circular?); o suporte
(qual é o portador do texto?); a
linguagem, organização e
forma do texto, assim como o
tema.Pesquisando em meios
impressos e/ou digitais sempre que for necessário. Buscar
Informações importantes para
a produção do texto, organizando em tópicos os dados e
as fontes pesquisadas.
• Releitura e revisão do texto
produzido com a ajuda do

• Elementos
narrativa.

da

• Textos versificados, rimas, sonoridades, jogos
de palavras, expressões, comparações e palavras.
• Situação comunicativa e contexto de produção de diferentes textos.

• Revisão
texto.

de

entrevistas e/ou curiosidades contribuem
para a atividade em sala, pois incluem a leitura de estudo e a produção de textos.
Campo artístico-literário
• Leitura colaborativa de estudo de textos narrativos, capazes de propiciar a análise dos
recursos indicados, assim como a roda de
leitura. O texto exposto para que os alunos
possam identificar onde o professor está
lendo e acompanhar as suas indicações, é
um recurso de grande relevância.
• Leitura colaborativa, em grupo, com ajuda
do professor, de poemas, identificando rimas, sonoridades, jogos de palavras, recursos linguísticos que constituem os gêneros
poéticos.
Todos os campos de atuação
• Atividades sequenciadas de produção dos
gêneros definidos como prioritários para o
ano.
• Atividades permanentes de produção dos
gêneros anteriormente aprofundados nas
atividades sequenciadas.
Outras possibilidades:
• Escrita de bilhetes, cartas, convites, comunicados em situações reais.
• Escrita a partir de uma necessidade: convite
para uma apresentação, comunicado sobre
algo que aconteceu ou vai acontecer, etc.
• Escrita de cartões, convites, recados, entre
outros. Para colegas de sala, outras turmas
ou familiares.
• Escrita de textos a partir de outros textos conhecidos: bilhete de um personagem para
outro, mensagem de alerta sobre perigos
que acontecem nas histórias, outros.
Observação:
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• Atividade de produção de texto de autoria (do tipo das relacionadas na coluna anterior).
• Observação da criança enquanto realiza atividades de produção de texto de
autoria, para verificar como procede.
• Análise do registro das anotações sobre o desempenho da criança em relação à escrita de textos de autoria, comparando-as para verificar a evolução.
• Observação de como a criança procede
enquanto realiza atividades cotidianas
de leitura para revisar.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança lê, para revisar diferentes situações cotidianas, comparando-as para verificar a evolução.
• Atividade de leitura (ou escuta) de um
texto com a finalidade de indicar as
inadequações apresentadas.
• Atividade de reescrita (relacionadas na
coluna anterior);

•

•

•
•
•
•

•

•

professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação.
Edição da versão final do texto
em colaboração com os colegas e ajuda do professor, ilustrando, quando for necessário,
em suporte adequado, manual
e/ou digital.
Utilização de “software”, inclusive programas de edição de
texto. Para editar e publicar os
textos produzidos, explorando
os recursos multissemióticos
disponíveis.
Produção de textos introduzindo progressivamente alguns aspectos discursivos:
a organização das ideias de
acordo com as características
textuais de cada gênero;
a substituição do uso excessivo de marcas de oralidade e
repetições desnecessárias.
Disponibilidade para submeter à consideração de alguns
leitores o que escreveu ou
está escrevendo.
Produção de textos, a partir de
histórias conhecidas preocupando-se em manter as características da linguagem escrita.
Disponibilidade para considerar os conhecimentos do destinatário
e
decidir
que

• Edição de texto.

• Exploração de
recursos multissemióticos.

• Produção
de
textos utilizando
aspectos discursivos.

• Produção
de
textos utilizando
aspectos discursivos.
• Produção
de
texto de histórias conhecidas.
• Produção
de
texto de histórias conhecidas.

• É importante que as adequadas condições
de produção dos textos estejam sempre garantidas – a existência de um destinatário
real, domínio razoável sobre o gênero e o assunto, tempo suficiente para escrever, possibilidade de consultar materiais e pessoas,
dentre outras.
• Atividades de edição de textos utilizando ferramentas digitais de edição, com ajuda do
professor. Pode-se trabalhar com projetos de
elaboração de textos encontrados em: folhetos com orientações sobre questões/problemas locais; guias de pesquisas sobre assuntos de interesse da turma, entre outros. Possiblidade de trabalho Interdisciplinar com a
disciplina de Arte no que se refere à utilização de diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação.
• Reescrita de fragmentos de histórias conhecidas, em especial as repetições de trechos
que mais chamam a atenção das crianças.
• Reescrita de textos dos gêneros previstos
para o ano, em duplas e em pequenos grupos (organizar preferencialmente atividades
sequenciadas).
• Atividades sequenciadas e permanentes de
produção de texto em que seja necessário
revisar em diferentes momentos da produção.
Observação:
• Aprender a revisar textos é algo que depende
não só da análise de textos com problemas,
mas também de textos bem escritos para, na
medida do possível, “aprender pelo exemplo”. Isso pode ser feito a partir de atividades
de apreciação de textos ou pequenos trechos bem escritos, para analisar a qualidade
da linguagem, o estilo do autor, o tipo de
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• Observação da criança enquanto realiza atividades de reescrita, para verificar como procede;
• Análise do registro das anotações sobre o desempenho da criança nas situações de reescrita, comparando-as
para verificar a evolução.

informações incluem e quais
podem ser omitidas no texto
que se está produzindo.
• Disponibilidade de debater
quando a produção é coletiva
ou em pequenos grupos, para
que sejam tomadas decisões
consensuais sobre os múltiplos problemas que podem ser
apresentados na escrita.
Campo da vida cotidiana
• Planejamento e produção de
listas, agendas, calendários,
avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais e/ou impressos), dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, em
colaboração com os colegas e
ajuda do professor, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/ finalidade
do texto.
• Registro de cantigas, quadras,
quadrinhas, parlendas, travalínguas, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
em colaboração com os colegas e ajuda do professor, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
• Planejamento e produção em
colaboração com os colegas e
ajuda do professor, de reescrita de histórias conhecidas
(fábulas, contos de fadas e
acumulativos), preocupando-

destinatário, propósito do texto, tema, entre
outros.
• Debate a partir
de produção de
escrita coletiva.

• Listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas,
instruções de montagem e legendas
para álbuns, fotos ou ilustrações
(digitais
e/ou impressos.

• Cantigas, quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas.

• Reescrita de histórias conhecidas
(fábulas,
contos de fadas
e acumulativos).

Campo da vida cotidiana
• Atividades de escrita tendo o professor como
escriba, de um texto conhecido, como: listas,
agendas, calendários, avisos, convites, receitas, observando a situação comunicativa,
o tema ou assunto e a finalidade do texto.
• Atividade de registro colaborativo de textos
que sabe de cor, exemplo: cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, dentre outros.
Observando a organização em versos (escrita de cada um em uma linha); variedade
de letras e palavras, relação do falado com o
escrito.
• Atividades de escrita de reconto, ditados
pelo professor, de histórias conhecidas, textos versificados conhecidos ou de memória
(coletivamente, em duplas ou de modo autônomo), como letras de canções, quadrinhas
e cordel, oportunizando a participação em situações comunicativas, como saraus, rodas
de leitura de poemas e oralização de quadrinhas/cordel, em atividades como: o dia da
família na escola.
• Atividades de escrita e reescrita de cantigas,
quadras, quadrinhas, parlendas, canções,
entre outros. Observando a organização versificada, o ritmo e melodia, recursos linguísticos e discursivos. Projetos de coletâneas
de cantigas, parlendas, trava-línguas são
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se em manter as características da linguagem e escrita de
poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros
do campo artístico-literário,
considerando a situação comunicativa e a finalidade do
texto.
• Identificação e produção de
cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas
e canções, rimas, aliterações,
assonâncias, do ritmo de fala
relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos
de sentido.
Campo da vida pública
• Escrita de fotolegendas em notícias, manchetes e lides de
notícias, álbum de fotos digital
noticioso e notícias curtas
para público infantil, digitais
e/ou impressos, dentre outros
gêneros do campo jornalístico,
em colaboração com os colegas e com ajuda do professor,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.
• Escrita de “slogans”, anúncios
publicitários e textos de campanhas de conscientização
destinados ao público infantil,
dentre outros gêneros do
campo publicitário, em colaboração com os colegas e com

propostas de atividades que podem ser desenvolvidas.

• Cantigas, quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas e canções,
rimas, aliterações e assonâncias.
• Fotolegendas
em
notícias,
manchetes e lides de notícias,
álbum de fotos
digital noticioso
e notícias curtas
para público infantil,
digitais
e/ou impressos.

• Slogans, anúncios publicitários e textos de
campanhas de
conscientização
destinados ao
público infantil.

Campo da vida pública
• Atividade de escrita de notícias, fotolegendas manchetes e lides de notícias, álbum de
fotos digital noticioso e notícias curtas para
o público infantil, propondo reler o que está
escrito para continuar, indicação de visitas a
ambientes digitais para observação dos gêneros citados, de modo a explicitar suas características e construindo registros que possam repertoriar a produção.
• Atividades de produção, com ajuda do professor e colegas, de “slogans”, anúncios publicitários, articulando temas relevantes
para a região, como: campanhas de preservação de parques, praças, de cuidado com
os animais, entre outros. De modo a criar situações comunicativas em que faça sentido
à conscientização de outros interlocutores
da comunidade escolar. É possível sugerir
portadores para esses textos, como folhetos
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ajuda do professor, considerando a situação comunicativa
e o tema/ assunto/finalidade
do texto.
• Escrita em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, de listas de regras e
regulamentos que organizam
a vida na comunidade escolar,
dentre outros gêneros do
campo da atuação cidadã considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Planejamento e produção em
colaboração com os colegas e
ajuda do professor, de diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do
campo investigativo, digitais
ou impressos, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.
Campo artístico-literário
• Produção (tendo o professor
como escriba) recontagens de
histórias lidas pelo professor,
de histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens,
observando a forma de composição de textos narrativos
(personagens, enredo, tempo
e espaço).

• Lista de regras e
regulamentos.

e cartazes que possam ser divulgados no entorno da escola.
• Atividades de escrita, com ajuda do professor, de forma coletiva, de gêneros do campo
da atuação cidadã, exemplo: listas de regras
e regulamentos que constituem a vida na comunidade escolar. Para que os alunos
aprendam a organizar as ideias e também
conscientizá-los sobre a vida em comunidade.

• Diagramas, entrevistas e curiosidades.

Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades de escrita que envolvam análise
de textos do campo investigativo, exemplo:
diagramas, entrevistas, conversar com parentes e pessoas velhas (estudos das culturas locais, curiosidades), observando as características, situação comunicativa, tema
ou assunto/finalidade.

• Reconto de histórias imaginadas ou baseadas em livros de
imagens.

Campo artístico-literário
• Atividade de escrita, tendo o professor como
escriba, de recontagem de histórias, prevendo a elaboração de um texto já conhecido pelo aluno, realizando de maneira coletiva o planejamento da situação comunicativa e do texto dividido em trecho (a atividade
poderá ser coletiva). Desta forma, redigir o
enunciado, considerando a sua organização
interna: sequência temporal das ações, relações de causalidade estabelecidas entre os
fatos, emprego de articuladores adequados
entre os trechos do enunciado, utilização do
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registro literário, manutenção do tempo verbal, estabelecimento de coerência e coesão
entre outros aspectos.
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7. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º ANO
Objetivos
CAPACIDADES /
COMPETÊNCIAS AMPLAS DA DISCIPLINA
• Comunicar-se pela
fala, empenhandose em ouvir com
atenção e em adequar a linguagem a
diferentes
situações comunicativas
do cotidiano; expressar sentimentos, ideias e opiniões; relatar acontecimentos, expor o
que sabe sobre temas estudados, formular e responder
a perguntas, intervir sem sair do assunto, explicar e
compreender explicações, manifestar
opiniões, respeitar
os diferentes modos de falar.

Conteúdos
O QUE É PRECISO ENSINAR EXPLICITAMENTE OU
CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE OS ALUNOS APRENDAM E DESENVOLVAM AS CAPACIDADES QUE SÃO
OBJETIVOS
Todos os campos de atuação
• Intercâmbio
• Participação em situações de
conversacional
intercâmbio oral em que é preem sala de aula.
ciso relatar acontecimentos,
expressando-se com clareza,
preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor,
usando a palavra com tom de
voz audível, boa articulação e
ritmo adequado.
• Escuta com atenção as falas • Escuta atenta.
de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
• Conversa sobre assuntos rela- • Conversa sobre
cionados às vivências cotidiavivências cotidinas e acontecimentos veiculaanas.
dos pela mídia.
• Reconhecimento de caracte- • Características
rísticas da conversação esponda conversação
tânea presencial, respeitando
espontânea preos turnos de fala, seleciosencial.
nando e utilizando durante a
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo
com a situação e a posição do
interlocutor.
• Atribuição de significado a as- • Aspectos
não
pectos
não
linguísticos
linguísticos

Propostas de atividades
SITUAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM
PARA TRABALHAR COM OS CONTEÚDOS

Formas de avaliação
SITUAÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA
AVALIAR

Todos os campos de atuação
• Rodas de conversa (podem ser com atividades de outras áreas do conhecimento) que
permitam à criança falar, ouvir com atenção,
intervir sem sair do assunto tratado, formular e responder perguntas, explicar e ouvir
explicações, manifestar e acolher opiniões,
etc.
• Pequenos seminários, mesas-redondas, entrevistas que podem ou não estar inseridas
em atividades sequenciadas e que requeiram uma escuta atenta.
• Reconto na roda de leitura e/ou relacionadas às atividades sequenciadas de Língua
Portuguesa.
• Estudo de diferentes tipos de conversação,
em diferentes situações comunicativas, utilizando gravações em áudio e/ou vídeo.
• Situações que requeiram ensaiar apresentações, possibilitando que as crianças emitam
opiniões sobre a qualidade das apresentações, além de sugestões e/ou soluções para
aprimorá-la.
• Situação que requer uma escuta atenta,
como: assistir a um programa de vídeo, para
depois realizar determinadas tarefas. Exemplo: fazer registro escrito que irá contribuir
para apresentação de uma exposição.
• Realizações de pequenos seminários, rodas
de conversa, solicitação de informações nos
espaços da escola. Exemplo: biblioteca ou

• Observação e registro de como a criança procede nas atividades propostas
na coluna anterior.
Observação:
• Não faz sentido propor as atividades
da coluna anterior com a finalidade específica de avaliar.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança produz textos oralmente em diferentes situações cotidianas comparando-as para verificar a
evolução.
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(paralinguísticos) observados
na fala, como direção do olhar,
risos, gestos, movimentos da
cabeça (de concordância ou
discordância), expressão corporal, tom de voz.
• Identificação (com ajuda de
professor) de ruídos na comunicação oral (qualquer elemento que interfira no processo da transmissão de uma
mensagem do emissor para
um receptor)e suas possíveis
soluções;
• Respeito aos diferentes modos de falar.
• Identificação das finalidades
da interação oral em diferentes contextos comunicativos
(solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências, outros).
Campo artístico-literário
• Reconto oral (com e sem apoio
de imagem) de textos literários
lidos pelo professor.

Campo da vida cotidiana
• Planejamento e produção em
colaboração com os colegas e
ajuda do professor, de recados, avisos, convites, receitas,
instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, que possam
ser repassados oralmente

(paralinguísticos) no ato da
fala.

• Identificação de
ruídos na comunicação oral.

secretaria da escola, sobre passeios previstos no calendário escolar, visitas à exposições de arte e museus.
• Situações em que as crianças precisem compartilhar ideias para: solucionar determinado problema cotidiano, apresentar algo
que está sendo produzido na classe, definir
o destino de produções orais ou escritas, resolver um conflito, outros.

• Modos de falar.
• Relato oral/Registro formal e
informal.

• Reconto oral.

• Planejamento e
produção de recados, avisos,
convites, receitas, instruções
de montagem,
dentre outros
gêneros
do

Campo artístico-literário
• Situações de revisão de produções orais em
que as crianças ouçam recontos e sejam
convidadas a sugerir alterações. Considerando a situação comunicativa, o espaço
onde será recontada a história, os conhecimentos do destinatário, a adequação à linguagem que irá usar para escrever.
Campo da vida cotidiana
• Atividades com textos orais em que os alunos, com ajuda do professor, aprendam a
planejar e produzir textos orais, dependendo
da situação comunicativa. Exemplo: recados
produzidos oralmente; (as instruções de
montagem costumam ser elaboradas por escrito), podendo ser oralizadas, tendo como
objetivo final a transmissão oral dos textos.
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e/ou por meio de ferramentas
digitais e/ou impressos, em
áudio e/ou vídeo, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade
do texto.
• Ouvir e reproduzir oralmente
cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia.

Campo da vida pública
• Planejamento e produção em
colaboração com os colegas e
ajuda do professor, de notícias
curtas para o público infantil.
Confecção de noticiário que
possa ser repassado oralmente e/ou em meio digital,
em áudio e/ou vídeo, dentre
outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
• Planejamento em colaboração
com os colegas e com ajuda
do professor, de “slogans”e
peça para campanha de conscientização destinada ao público infantil que possam ser
repassados oralmente por
meio de ferramentas digitais,
em áudio e/ou vídeo, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade
do texto.

campo da vida
cotidiana.

• Cantigas e canções.

• Planejamento e
produção de notícias
curtas
para o público
infantil.

• Planejamento
de “slogans” e
peça para campanha de conscientização destinada ao público infantil.

Prevendo que criança pode saber o conteúdo de um recado e elaborar o texto quando
falar ao destinatário (pessoalmente ou por
meio de mensagem de voz em aplicativos de
celular, outros) quanto pode necessitar ter o
texto escrito para então ler ao interlocutor
(como instruções de montagem e receitas,
outros).
• Leitura de canções em colaboração com os
colegas ou o professor. Garantindo que todos tenham em mãos as letras das músicas
para que possam cantar a canção. Pode-se
articular o conteúdo ao eixo de reflexão sobre o sistema de escrita.
Campo da vida pública
• Atividades com utilização de ferramentas digitais para que viabilizem a produção de textos em áudio e/ou vídeo. Pode-se propor, a
análise da situação comunicativa e dos gêneros indicados, na modalidade oral. Com a
finalidade de compreender as características para repertoriar o planejamento, produção e revisão dos textos, com apoio do registro escrito.
• Atividade de análise, planejamento e produção dos gêneros textuais, slogans e peça
para campanha de conscientização destinada ao público infantil. Exemplo: campanhas de trânsito, bullying, outros) Levando
aos alunos a observar as características e finalidades dos gêneros.
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• Ler, por si mesmos,
diferentes gêneros
textuais previstos
para o ano, sabendo identificar
aqueles que respondem às suas
necessidades imediatas e selecionar
formas adequadas
para
abordá-los,
com base nos conhecimentos sobre
o tema e as características do portador, do gênero e da

Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Planejamento e produção em
colaboração com os colegas e
com ajuda do professor, de relatos de experimentos, registros de observação, entrevistas, dentre outros gêneros do
campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio e/ou vídeo, considerando a situação
comunicativa e o tema /assunto/finalidade do texto.
• Organização de pequenas exposições sobre um tema de
estudo: organizando o que irá
expor em função da relevância
da informação, mantendo o fio
condutor adequando a exposição ao tempo disponível.
Todos os campos de atuação
• Identificação da função social
de textos (com a ajuda do professor) que circulam em diferentes campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa/digital, TV, rádio, outros. Reconhecendo, para que
tais textos foram produzidos?
Onde circulam? Quem os produziu? E a quem se destinam?
• Estabelecimento de expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da

• Planejamento e
produção de relatos de experimentos, registros de observação, entrevistas,
dentre outros
gêneros
do
campo investigativo.

Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades de planejamento e produção de
textos do gênero investigativo, para mídias
digitais. Considerando a situação comunicativa, o tema ou assunto, a finalidade da produção. É possível, por exemplo, preparar um
relato de uma viagem, organizando previamente um esquema orientador e selecionando recursos a serem empregados na
apresentação (esquemas, imagens, gráficos). Da mesma forma, é possível escrever
um relato e lê-lo em voz alta, gravação de vídeo e/ou áudio, selecionando os recursos de
mídia a serem utilizados.

• Exposição oral

• Função social
de textos.

Todos os campos de atuação
• Atividades de leitura colaborativa, em que os
alunos analisem as características dos gêneros e com a ajuda do professor, estabeleçam
relações entre eles. Os campos de atuação e
sua organização interna. Espera-se que o
aluno reconheça que, para informar-se sobre
a vacinação contra febre amarela, por exemplo, pode-se ler notícias publicadas em jornais impressos e/ou digitais que circulam na
esfera pública e privada.
• Situações de leitura de diferentes gêneros
previstos para o ano, com diferentes propostas, identificando a função social do texto.
Identificar os motivos para a produção, onde
circulam? Quem os produziu? E a quem se
destinam? Os aluno podem também, fazer
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• Observação e registro de como a criança procede nas atividades propostas
na coluna anterior.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança procede nessas diferentes situações cotidianas, comparando-as para verificar a evolução.
• Atividades de leitura semelhantes às
listadas na coluna anterior, que sejam
pertinentes para avaliar – por exemplo:
• Leitura de instruções para realizar algo
solicitado pelo professor (os enunciados das atividades, por exemplo) ou
outras ações;
• Leitura para relatar de modo resumido
o assunto do texto;

escrita e ler com
ajuda do professor,
textos para estudar
os temas tratados
nas
diferentes
áreas de conhecimento (jornais impressos, revistas, livros, sites da Internet, outros).

•
•

•

•

•

forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e
recepção destes textos, o gênero, o suporte e o universo temático. Bem como, os destaques textuais: recursos gráficos; imagens; dados da obra
(índice, prefácio, outros). Confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, verificando a adequação das hipóteses levantadas.
Localização de informações
explícitas em textos adequados para o ano.
Identificação o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.
Leitura de palavras novas com
precisão na decodificação. Em
caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
Pesquisa, seleção e leitura
com a mediação do professor
(leitura compartilhada), de textos que circulam em meios impressos e/ou digitais, de
acordo com as necessidades e
interesses.
Leitura oral, em situações vinculadas ao seu uso social,
adequando-a ao contexto de
comunicação.

•

•

• Informações explícitas.

•

• Efeito de sentido.

•
•

• Decodificação/Fluência de
leitura.
• Textos que circulam em meios
impressos e/ou
digitais.

•

•
•
•

• Debate – interpretações geradas pela leitura.

antecipações, inferências e verificações ao
longo do processo de leitura.
Criar situações em que as crianças precisem
ler com diferentes propósitos: ler para encontrar o poema preferido, para descobrir
uma informação sobre um animal que estão
estudando, um jogo novo que não se conhece as regras, uma receita que será feita
na sala, uma piada engraçada.
Atividades de leitura compartilhada de textos
que circulam em jornais impressos e/ou digitais, revistas impressas e/ou digitais, selecionando temas de interesse dos alunos e
que sejam relevantes para a compreensão
da realidade cotidiana.
O professor faz a Leitura para as crianças, citando os gêneros textuais previstos para ser
estudados ao longo do ano.
Empréstimo de materiais para leitura (livros
de literatura infantil, gibis, poesias, outros)
Situações de leitura na biblioteca ou sala de
leitura da escola, podendo a criança selecionar livremente o que deseja ler.
Rodas de apreciação de literatura nas quais
as crianças são convidadas a compartilhar
suas impressões e interpretações sobre um
texto lido ou ouvido.
Propostas de atividades em que as crianças
precisem escolher o que será lido consultando um índice, um catálogo, outros.
Leitura para trocar opiniões com outros leitores.
Leitura em situações que envolvem jogo simbólico. Exemplo: diferentes espaços organizados com informações que precisam ser lidas antes de iniciar a brincadeira. Exemplo:
“faz de conta que...” supermercado, lanchonete, escritório, consultório médico, outros.
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• Leitura para ordenar textos desordenados ou mesclados;
• Leitura para localizar informações solicitadas pelo professor.
Observações:
• As atividades de leitura para analisar
as características dos textos (qualidade da linguagem, estilo do autor,
tipo de destinatário, assunto, especificidades de um determinado gênero)
devem ser feitas sempre coletivamente e com a ajuda do professor e
não são adequadas para avaliar no Ciclo Inicial.
• A leitura compartilhada de gibis pressupõe que cada criança tenha um
exemplar (ou pelo menos que cada dupla tenha um).
• Observação e registro de como a criança procede nas atividades propostas
na coluna anterior.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança procede nessas atividades, comparando-as para verificar
a evolução.
Observações:
• A proposta não é utilizar as atividades
listadas na coluna anterior para avaliar
as crianças, mas apenas ‘iniciá-las’
nessas práticas. É importantíssimo trabalhar com textos expositivos, porque
na escola elas se defrontam com esses
textos com muita frequência, por conta
dos assuntos relacionados aos diferentes componentes curriculares e,
mesmo assim, não conseguem compreendê-los adequadamente. Isso
acontece porque, de modo geral, não
há um trabalho planejado com essa

• Interesse em debater com outros leitores as interpretações
geradas por uma leitura.
• Atribuição de sentido, ordenando o texto e o contexto,
com ajuda do professor e/ou
colegas.
• Adequação da modalidade de
leitura ao propósito do texto.
• Estudo destes textos para organizar uma exposição oral,
com ajuda do professor e/ou
colegas.
• Com ajuda do professor e/ou
colegas adequar a modalidade de leitura aos propósitos
de acordo com texto que se
está lendo.
• Identificação do que é fundamental e secundário em um
texto expositivo, com ajuda do
professor e/ou de colegas.
• Resumo das ideias mais relevantes de um texto expositivo,
com ajuda do professor.
• Disponibilidade para contrapor informações provenientes
de diferentes fontes sobre um
tema de interesse, com ajuda
do professor e/ou colegas.
Campo da vida cotidiana
• Construção de sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras, interpretando recursos gráficos (tipos de balões,
de letras, onomatopeias).

• Atribuição
de
sentido – texto e
contexto.

• Situações de Leitura que envolvem brincadeiras (dentro e/ou fora da sala de aula).
• Leitura de anedotas, piadas e outros textos
divertidos.

• Modalidade de
leitura ao propósito do texto.
• Texto expositivo.

• Ideias principais
em textos expositivos.
• Ideias
pais.

princi-

• Contraposições
de informações.

• Histórias
em
quadrinhos relacionando imagens e palavras,
interpretando
recursos gráficos.

Campo da vida cotidiana
• Leitura compartilhada de gibis (professor lê
e as crianças acompanham em seus exemplares).
• Atividades de leitura compartilhada, em que
os alunos compreendam as características
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finalidade e, em consequência, as crianças acabam tendo dificuldade frente
a esses textos que explicam conceitos,
apresentam informações novas, descrevem problemas, comparam diferentes pontos de vista, argumentam a favor ou contra uma determinada hipótese ou opinião. Portanto, a perspectiva, aqui, é criar condições para que
as crianças comecem a se relacionar
com esses textos desde o ciclo inicial,
sempre com a necessária ajuda do professor.

• Leitura e compreensão de textos em colaboração com colegas e ajuda do professor ou
com certa autonomia, de listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais
e/ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto, relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
• Leitura e compreensão, com
certa autonomia, de cantigas,
canção e cantos, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto, relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

• Leitura e compreensão de listas,
agendas,
calendários, avisos, convites, receitas,
instruções de montagem
(digitais
e/ou impressos)
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana.

Campo artístico-literário.
• Reconhecimento de textos literários que fazem parte do
mundo imaginário e apresentam uma dimensão lúdica e
encantamento.
Valorizando
sua diversidade cultural e
como patrimônio artístico da
humanidade.

• Textos literários.

• Leitura e compreensão
de
cantigas, canção e cantos,
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana.

de textos selecionados de acordo com os gêneros previstos. Exemplo: Uma receita organiza-se pela presença de: título, quantidades
dos ingredientes, modo de fazer. Pode conter ainda: rendimento, grau de dificuldade e
tempo de cozimento. Pode ainda, adequarse ao portador e espaço de circulação. Se for
para crianças, as quantidades podem vir indicadas por imagens (xícara, colher outros) e
a linguagem será menos complexa, em especial no “modo de fazer”;
• Nas atividades de estudo, convém destacar
as características que forem importantes
para a compreensão do texto, articular essas
características à finalidade do texto.
• Atividades em que os alunos compreendam
as características de cantigas e canções, gêneros que estão ligados às materialidades:
letra e melodia. Na cantiga, a letra é escrita
em versos e estrofes e sempre há rimas, o
que nem sempre vale para as canções. Há
vários tipos de cantigas: de ninar, de roda,
de natal, a cada uma correspondendo finalidades específicas. A estrutura rítmica das
cantigas e canções permite que se estabeleçam relações entre o que se canta e o que
está escrito. O que cria condições para uma
leitura de ajuste, possibilitando a reflexão sobre o sistema de escrita.
Campo artístico-literário
• Atividades de leituras colaborativas, coletivas, de textos literários e não-literários, para
que os alunos compreendam a natureza dos
objetivos das diferentes práticas de leitura.
Pode-se propor leitura por autores, por gênero, por região, valorizando a cultura de diferentes grupos sociais.
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• Leitura e compreensão, em colaboração com os colegas e
ajuda do professor e, mais
tarde, de maneira autônoma,
de textos narrativos de maior
porte como: contos (populares, de fadas e acumulativos)
e fábulas.
• Apreciação de poemas visuais/concretos,
observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação
das letras, pelas ilustrações e
por outros efeitos visuais.
• Relação entre texto, ilustrações e outros recursos gráficos.
• Disponibilidade para participar de uma comunidade de leitores de literatura.
• Manuseio e leitura de livros na
classe e/ou biblioteca, empréstimo de materiais para leitura em casa, com supervisão
do professor.
• Releitura de um fragmento anteriormente lido para verificar
se compreendeu corretamente.
• Seleção do que não foi compreendido ou aparentemente
não interessa, para avançar
na leitura e buscar compreender melhor o que foi lido.
• Leitura e compreensão, com
certa autonomia, de textos literários de gêneros variados,

• Leitura e compreensão de textos narrativos
de maior porte
como:
contos
(populares, de
fadas e acumulativos) e fábulas.
• Poemas visuais
e concretos.

• Relação
textos.

entre

• Releitura.

• Estratégia de leitura.

• Leitura e compreensão de textos literários de

• Atividades de leitura de contos populares, de
fadas e acumulativos, de maior extensão,
resgatando conhecimentos prévios dos alunos sobre os contos de fada, observando e
compreendendo as características dos gêneros literários, como por exemplo, os acontecimentos dentro da narrativa.
• Atividades de leitura colaborativa, como roda
de leitores, poemas visuais/concretos, utilizando materiais digitais com recursos de áudio, movimento e imagem para perceber os
efeitos de sentido e visuais produzidos pelo
texto, como a eliminação do verso; a disposição das palavras; a exploração dos aspectos
sonoros, visuais dentre outros;
• Atividades de leitura colaborativa, coletiva
entre texto verbal e visual, propondo apreciações estéticas e afetivas que colaboram
para a percepção, pelo aluno, das diferentes
perspectivas pelas quais uma obra pode ser
vista.
• Atividades de leitura colaborativa de poemas, textos versificados dentre outros —
para estudo dos textos e modelização de procedimentos e comportamentos leitores —,
como: a roda de leitores e o diário de leitura
— para socialização de impressões sobre leituras realizadas e circulação de critérios de
apreciação utilizados pelos diferentes leitores.
• Leitura de textos ou livros de um mesmo autor para conhecer sua obra.
• Leitura para analisar as características dos
textos (qualidade da linguagem, estilo do autor, tipo de destinatário, assunto, especificidades de um determinado gênero), coletivamente e com ajuda do professor.
• Leitura de fragmentos de textos para apreciar os recursos utilizados por bons autores
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•

•

•

•

para desenvolver o gosto pela
leitura.
Apreciação de poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao
mundo imaginário e sua dimensão de encantamento,
jogo e fruição.
Valorização da leitura como situação de entretenimento e lazer buscando desenvolver o
gosto pela literatura.
Interesse para tomar emprestados livros do acervo da sala
de aula e/ou biblioteca escolar.
Atentar para o cuidado no manuseio dos livros e demais materiais escritos.

Campo da vida pública
• Leitura e compreensão em colaboração com os colegas e
ajuda do professor, de fotolegendas em notícias, manchetes e lides de notícias, álbum
de fotos digitais noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros
do campo jornalístico. Considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do
texto.
• Leitura e compreensão em colaboração com os colegas e
ajuda do professor, de

gêneros variados.
• Apreciação de
poemas e outros textos versificados.

para deixar o texto mais interessante, mais
bonito, mais claro.

• Leitura para deleite.
• Empréstimos de
livros.
• Cuidados com o
livro e outros
materiais escritos.
• Leitura e compreensão de fotolegendas em
notícias, manchetes e lides
de notícias, álbum de fotos digitais noticioso
e notícias curtas
para público infantil, dentre outros gêneros do
campo jornalístico.
• Leitura e compreensão de slogans, anúncios

Campo da vida pública
• Leitura colaborativa de jornais e revistas (impressos e/ou digitais), para que os alunos
possam conhecer o local de publicação de
textos, contextualizando-os quanto à extensão, orientação de valores e características
gráficas. Momentos de rodas de leitura de
jornais, observando as características dos diferentes gêneros que circulam na mídia (notícia, reportagem, anúncios outros).
• Atividades de leitura colaborativa, em duplas
e/ou em grupos, de textos publicitários, slogans, anúncios publicitários, textos de campanhas para conscientização, mostrando
aos alunos que são textos que buscam convencer os leitores/ouvintes a consumirem
determinados produtos, serviços e ideias.
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slogans, anúncios publicitários e textos para campanhas
de conscientização destinados ao público infantil, dentre
outros gêneros do campo publicitário. Considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
• Leitura e compreensão em colaboração com os colegas e
ajuda do professor de cartazes, avisos, folhetos, regras e
regulamentos que organizam
a vida na comunidade escolar,
dentre outros gêneros do
campo de atuação cidadã,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.

Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Leitura e compreensão em colaboração com os colegas e do
professor de enunciados de
tarefas escolares, diagramas,
curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia
infantil, entre outros gêneros
do campo investigativo. Considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

publicitários e
textos para campanhas de conscientização destinados ao público
infantil,
dentre outros
gêneros
do
campo publicitário.
• Leitura e compreensão
de
cartazes, avisos,
folhetos, regras
e regulamentos
que organizam a
vida na comunidade escolar,
dentre outros
gêneros
do
campo de atuação cidadã.
• Leitura e compreensão
de
enunciados de
tarefas escolares, diagramas,
curiosidades,
pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia
infantil,
entre
outros gêneros
do campo investigativo.

São textos multimodais, articulando imagem, texto verbal, cores e, quando radiofônicos, televisivos ou digitais, áudios e imagens
ao mesmo tempo. Importante compreender
as marcas linguísticas e recursos de outras
linguagens no contexto da função dos gêneros e finalidades dos textos (uso do imperativo, metáforas, outros) e tematizar as relações de consumo tal como estão constituídas na nossa sociedade. Relacionando-os
com a sustentabilidade e consumo consciente.
• Atividades de leitura colaborativa, em grupos
e/ou duplas, dos gêneros do campo da vida
cidadã: avisos, folhetos, cartazes, regras e
regulamentos que organizam as regras da
escola e orientações práticas de comportamento, como os multimodais, com diferentes linguagens. Observando e compreendendo a organização interna, marcas linguísticas; conteúdo temático, função, finalidade
do texto as características distintas entre
eles, nas diversas situações comunicativas
em que circulam.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades de leitura colaborativa, de textos
de gêneros investigativos. Exemplo: enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, considerando suas características, articulando à finalidade do texto, assim como a
comparação entre textos por semelhanças e
diferenças. Textos de curiosidade, por exemplo, são textos que apresentam aspectos
inusitados de animais, lugares, culturas, países, outros. E que muitas vezes se organizam a partir de uma pergunta: “você sabia
que?
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• Reconhecimento da função de
textos utilizados e apresentar
informações coletadas em atividades de pesquisa (enquetes, pequenas entrevistas, registros de experimentações).
• Exploração(com a mediação
do professor) de textos informativos de diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades.
• Interesse em debater com outros leitores as interpretações
geradas por uma leitura.
• Antecipação de sentidos do
texto que está sendo lido e disponibilidade para verificá-las.
• Releitura de um fragmento anteriormente lido para verificar
se compreendeu corretamente.

• Função social
de textos (enquetes, pequenas entrevistas,
registros de experimentações).
• Exploração de
textos informativos de diferentes ambientes
digitais de pesquisa.
• Debate – interpretações geradas pela leitura.
• Estratégia de leitura – antecipação.
• Releitura.

• Atividades de pesquisa, estudo ou investigação que leve o aluno a compreender qual é
a função desse campo de atuação — por
meio da análise das características dos textos indicados —, qual papéis tais gêneros
possuem no estudo e desenvolvimento da
pesquisa? As questões a serem respondidas
pelos estudantes, então, seriam: qual a contribuição que uma enquete/entrevista/relato de pesquisa pode oferecer à pesquisa?
Sendo assim, qual a sua função?
• Atividades de estudo de textos informativos
de ambientes digitais, como revistas e jornais eletrônicos e digitais. Sites especializados e orientados para crianças e blogs confiáveis. O objetivo é a exploração de recursos,
como hiperlinks para outros textos e para vídeos, o modo de organização das informações e as possibilidades e limites dos recursos próprios da ferramenta e do site específico.
• Leitura para ordenar textos desordenados
ou mesclados.
• Leitura de regras de jogos ou instruções para
construir brinquedos e outros objetos.
• Leitura de instruções para realizar algo solicitado pelo professor (enunciados das atividades, por exemplo) ou outras ações.
• Leitura para relatar de modo resumido (oralmente ou por escrito) o assunto do texto.
• Leitura para localizar informações solicitadas pelo professor.
• Ler para realizar atividades, que despertem
aspectos aos quais professor considera necessários;
• Situações de leitura oral (que podem estar
inseridas numa sequência de atividades ou
não) que ofereçam oportunidades à criança
de se preparar e fazer a leitura de um texto
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
• Todos os campos de atuação

• Ortografia.

•

em voz alta para comunicar algo aos colegas.
Leitura pelo professor de textos expositivos,
para buscar uma informação e contrastá-la
com outras.
Atividades sequenciadas para aprender a estudar.
Leitura para ampliar o conhecimento sobre
temas trabalhados na escola ou assuntos de
interesse (em dupla ou pequenos grupos),
com ajuda do professor;
Leitura de textos expositivos para organização de uma apresentação oral (em dupla ou
grupos), com ajuda do professor.
Leitura para selecionar um fragmento do
texto que responde a uma pergunta, com
ajuda do professor.
Leitura para fazer comentários, com ajuda
do professor.
Leitura para elaborar perguntas sobre o conteúdo para os colegas responderem (em dupla ou pequenos grupos), com ajuda do professor.
Leitura de textos informativos para identificar as ideias principais (coletivamente), com
ajuda do professor.
Leitura para elaborar títulos e subtítulos (coletivamente), com ajuda do professor.
Leitura para identificar a ‘palavra-chave’ que
indica o conteúdo do parágrafo/trecho (coletivamente), com ajuda do professor.
Leitura para formular perguntas para as
quais um parágrafo possa ser resposta (coletivamente), com ajuda do professor.
Leitura para elaborar resumos, identificando
o que é principal e o que é secundário (coletivamente), com ajuda do professor.
Todos os campos de atuação
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• Utilizar o conhecimento já construído
sobre as convenções da escrita (ortografia, segmentação do texto em palavras, pontuação,
outros) para escrever textos de alguns
gêneros previstos
para o ano, preocupando-se que estejam na melhor
forma possível de
escrita.

• Produção de textos considerando as convenções da língua escrita.
• Uso progressivo do conhecimento sobre:
• A separação entre as palavras;
• A divisão do texto em frases,
utilizando recursos do sistema
de pontuação: maiúscula inicial, ponto final, exclamação e
interrogação;
• o estabelecimento das regularidades ortográficas (inferência de regras) e a constatação
de irregularidades (ausência
de regras): [H inicial; NH; LH;
CH; M antes de P e B; R inicial,
medial e final, RR; S inicial,
medial e final, SS].
• Segmentação de palavras em
sílabas, remoção e substituição de sílabas iniciais, mediais
ou finais para criar novas palavras, com o objetivo de compreender o processo de formação de palavras.
• Leitura e escrita de palavras
com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais
(c e q; “e” e o), em posição
átona em final de palavra). No
que envolve as regulares diretas, o desenvolvimento da habilidade acontece pela prática
da leitura e escrita de modo
permanente. No caso das regulares
contextuais,
é

• Construção do
sistema de escrita alfabética
e ortografia.

• Construção do
sistema de escrita alfabética
e ortografia.

• Construção do
sistema de escrita alfabética
e ortografia.

• Atividades de ortografia que envolvem construção de regras e atividades de sistematização.
• Atividade de separação de palavras no texto,
em situação de ditado onde as crianças escrevem e discutem quantas palavras o texto
tem.
• Atividades de pontuação em contexto de revisão de textos, em situações em que seja
necessário analisar diferentes formas de
pontuar utilizadas pelos autores, pontuar
textos criados pelo professor que não apresentem nenhuma pontuação.
• Situações de pontuação de piadas.
• Atividades para analisar partes de palavras e
montar outras podem acontecer com textos
conhecidos pelos estudantes, como os nomes da classe, situação em que a segmentação é favorecida pelo aspecto da contextualização e compreensão do princípio do sistema alfabético de que, ao mudar determinada parte de um nome, muda-se o nome
(MARIO/MARI/ARI/IAM, RIAM).
• Atividade de ditado como situação de aprendizagem sobre as convenções da escrita e
avaliação.
• Atividades de ditado para que o professor tenha diagnóstico da turma sobre os conhecimentos da convenção ortográfica. Pode-se
orientar que o aluno reveja o que escreveu
para conferir a ortografia; recorra a fontes
confiáveis; anote as regularidades descobertas.
• Atividade de cópia somente em situações
em que isto faça sentido para se apropriar
de algo que seja significativo para as crianças – (Caderno de música, receita).
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• Atividades de produção de textos dos
gêneros trabalhados.
• Ditado de palavras, textos curtos ou pequenos trechos de texto (sem artificializar a pronúncia das palavras).
• Observação e registro de como a criança procede enquanto realiza atividades (do tipo das relacionadas na coluna anterior).
• Análise do conjunto das produções da
criança, comparando-as para verificar
a evolução.
Observação:
• De todos os procedimentos relacionados à escrita, a cópia é o menos relevante e que demanda menos esforço
da criança, até porque não é propriamente uma situação de produção escrita. Portanto, a avaliação dos procedimentos de cópia também tem menos
relevância e pode acontecer apenas
eventualmente ou a partir da observação da criança nas atividades cotidianas.

pertinente a construção de regras de observação das semelhanças e diferenças; portanto, a habilidade pressupõe
outras distintas, que envolvem
procedimento de análise e registro das descobertas.
• Leitura e escrita correta de palavras com sílabas CV, V, CVC,
CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
• Leitura e escrita correta de palavras com marcas de nasalidade (til, m, n).
• Percepção do princípio acrofônico que opera nos nomes das
letras do alfabeto, para o domínio da escrita.
• Escrita de palavras, frases,
textos curtos nas formas imprensa e cursiva.
• Segmentação correta das palavras ao escrever frases e textos, evitando assim, a hiposegmentação ou a hipersegmentação de palavras.
• Uso adequado de ponto final,
ponto de interrogação e ponto
de exclamação, para compreensão de efeitos de sentido no
texto.
• Identificação dos sinônimos
de palavras nos textos lido, determinando a diferença de
sentido entre eles. E formar

• Construção do
sistema de escrita alfabética
e ortografia.
• Construção do
sistema de escrita alfabética
e ortografia.
• Construção do
sistema de escrita alfabética
e ortografia.
• Conhecimento
das
diversas
grafias do alfabetoimprensa e
cursiva.
• Segmentação.

• Pontuação.

• Sinônimos e antônimos.

• Atividades em que o aluno compreenda a ordem das letras na palavra e na sílaba, o que
não costuma ser evidente para os estudantes. Recomenda-se que se priorize a análise
e comparação entre escritas estáveis e as do
aluno e, além disso, a análise de escritas diferentes de uma mesma palavra, realizadas
em momentos distintos pelo aluno.
• Atividades em que o aluno compreenda,
através da leitura de textos da tradição oral
regionais, a relação existente entre fala e escrita. As atividades propostas podem sinalizar relações progressivas que vão desde um
registro gráfico não convencional (ainda que
relacionado à fala) para uma representação
convencional que contemple a escrita de todos os fonemas.
• Atividades em que o aluno, após a compreensão do sistema de escrita, adquira proficiência na grafia de textos com os dois tipos
de letra: imprensa e cursiva.
• Situações que levem o aluno a reflita e superar, progressivamente, ideias como: artigos
definidos, preposições, conjunções, pronomes átonos não devem ser representados
por escrito; pronunciar “vem cá comigo” ou
“a foto” juntos não torna esses segmentos
palavras; na escrita, se enxerga agrupamentos de letras – as palavras – separados por
espaços em branco ou sinais de pontuação,
o que não acontece na fala.
• Atividades em que os alunos identifiquem os
sinais gráficos que chamamos de sinais de
pontuação; reconheçam — na leitura — sua
função; usem, na produção escrita, esses sinais, para garantir legibilidade e provocar os
efeitos de sentido desejados. Considerar,
ainda, que este é um momento propício à organização inicial desse saber: pela análise
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antônimos de palavras encontradas nos textos lidos, pelo
acréscimo do prefixo de negação in-/im-.
• Formação do aumentativo e
diminutivo de palavras com os
sufixos –ão e -inho/-zinho.

Campo da vida cotidiana
• Identificação e (re)produção
de cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas
e canções, de rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de
fala relacionado ao ritmo e à
melodia das músicas e seus
efeitos de sentido.
• Identificar e (re)produzir bilhetes, recados, avisos, cartas, emails, receitas (modo de fazer), relatos (digitais e/ou impressos), da formatação e diagramação específica de cada
um desses gêneros textuais.
• Identificação e (re)produção
de relatos de experiências
pessoais, a sequência dos

• Aumentativo
diminutivo.

e

• Cantigas, quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas e canções,
de rimas, aliterações e assonâncias.
• Bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas (modo de
fazer), relatos
(digitais
e/ou
impressos).
• Relatos de experiências pessoais.

dos efeitos de sentido provocados na leitura
de textos, especialmente os conhecidos.
• Atividades em que o aluno analise a diferença entre os sinônimos no que se refere ao
contexto de uso; e forme o antônimo por prefixação definida. Essa tarefa supõe desconstruir a ideia de que os sentidos entre sinônimos são sempre idênticos. Além disso, apresenta ao aluno uma das possibilidades de
formação do antônimo, a partir do acréscimo
de um prefixo dado.
• Atividades de compreensão do uso de aumentativo e diminutivo e do modo como são
constituídos lexicalmente na sua forma regular: com as terminações -ão/-zão; -inho/-zinho. É importante analisar que em determinadas situações o uso do diminutivo e aumentativo nos textos, que podem acarretar
sentidos depreciativos, pejorativos e afetivos.
Campo da vida cotidiana
• Atividades de leitura e escrita de textos conhecidos, como parlendas, poemas, cantigas, etc., para a análise da relação fonemagrafema e para a realização de leitura de
ajuste, posto que sua organização versificada e o ritmo e melodia oferecem pistas sobre onde começam e terminam os versos.
Projetos de coletâneas de cantigas, parlendas, trava-línguas são propostas que viabilizam esse trabalho.
• Atividades em que os alunos vivenciem,
identifique e produzem bilhetes, cartas, recados, e-mails, dentre outros gêneros. Pode
ser desenvolvido projetos de troca de cartas
em classes de escolas diferentes, de sessões de degustação de pratos da região,
acompanhados de um livro de receitas ou de
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fatos, utilizando expressões
que marquem a passagem do
tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há
muito tempo”, outros.), e o
grau de informatividade necessário.

Campo da vida pública
• Identificação e reprodução de
fotolegendas de notícias, álbum de fotos digitais noticiosos, cartas de leitor (revista infantil), digitais e/ou impressos, a formatação e diagramação específicas de cada um
desses gêneros textuais, inclusive em suas versões orais.
• Identificação da forma de
composição de slogans publicitários.
• Identificação e reprodução de
anúncios publicitários e textos
para campanhas de conscientização destinados ao público
infantil(oral e escrito, digital
e/ou impresso),da formatação
e diagramação específica de
cada um desses gêneros, com
uso de imagens.
• Campo das práticas de estudo
e pesquisa.
• Identificação e reprodução de
relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, digitais e/ou

• Fotolegendas
de notícias, álbum de fotos digitais
noticiosos, cartas de
leitor (revista infantil), digitais
e/ou impressos.
• Slogans publicitários.
• Anúncios publicitários e textos
para
campanhas de conscientização destinados ao público infantil.
• Relatos de experimentos, entrevistas e verbetes de enciclopédia infantil,

um vlog que as apresenta podem ser boas
propostas para viabilizar esse trabalho
• Atividades de leitura colaborativa em que os
alunos identifiquem os recursos linguísticos
e discursivos que constituem os gêneros,
como, relatos de experiências pessoais, de
modo que seja possível empregá-los adequadamente nos textos a serem produzidos.
Projetos para elaborar as memórias do grupo
podem ser ótimas oportunidades para a produção desses textos.
Campo da vida pública
• Atividades de leitura colaborativa, de gêneros publicados em jornais e revistas, como
notícias, cartas de leitor (revista infantil), em
que os alunos compreendam as caraterísticas do gênero. Projetos que prevejam a leitura de matérias de relevância social (local
ou global) possibilitam uma compreensão
mais crítica das matérias.
• Atividades de leitura e produção de textos
publicitários, como anúncios e slogans, reconhecendo as particularidades dos textos, os
recursos linguísticos-discursivos e empregando os recursos em suas produções.

Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades em que os alunos reconheçam e
empreguem, no processo de leitura, os recursos linguísticos e discursivos que constituem os verbetes, relatos de experimentos,
entrevistas, dentre outros, de modo que seja
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impressos, da formatação e diagramação específica de cada
um desses gêneros textuais,
inclusive em suas versões
orais.
Campo artístico-literário
• Reconhecimento de conflito
gerador em uma narrativa ficcional e sua resolução, além
de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes.
• Reconhecimento de textos
versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com
sensações e associações.
• Produzir textos de
autoria, reescrever
histórias conhecidas, mantendo as
ideias principais e
algumas características da linguagem
escrita e revisar textos coletivamente,
com ajuda do professor ou em parceria com colegas, até
considera-lo suficientemente bem escrito para o momento.

Todos os campos de atuação
• Produção de textos de autoria
(Inicialmente com apoio de outros textos e ajuda do professor) considerando o destinatário, o propósito e o gênero, preocupando-se com:
• O planejamento do texto;
• A organização das ideias de
acordo com as características
textuais de cada gênero;
• Substituir o excesso de repetições e marcas da linguagem
oral, por recursos coesivos
apropriados: pontuação, conectivos, expressões de temporalidade.
Observações:
• Para que os alunos possam se
constituir em bons escritores,

digitais e/ou impressos.

• Conflito gerador
em uma narrativa.

• Textos versificados, rimas, sonoridades, jogos
de palavras, palavras, expressões e comparações.
• Produção
de
textos de autoria,
considerando o destinatário, o propósito e o gênero.
• Releitura e revisão do texto
• Edição de textos
• Utilização
de
tecnologia digital
• Sistema de escrita alfabética/
convenções da
escrita

possível empregá-los adequadamente nos
textos a serem produzidos.

•

Todos os campos de atuação
• Produção de início ou final para histórias.
• Atividades sequenciadas de produção dos
gêneros definidos como prioritários para o
ano.
• Atividades permanentes de produção dos gêneros já aprofundados nas atividades sequenciadas.
• Outras possibilidades:
• Escrita de bilhetes, cartas, convites, comunicados em situações reais;
• Escrita a partir de uma necessidade: convite
para uma apresentação, comunicado sobre
algo que aconteceu ou vai acontecer outros.
• Escrita de cartões, convites, recados e outros, para outras turmas / para os familiares
e outros;
• Atividades sequenciadas e permanentes de
produção de texto em que seja necessário
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• Atividades de produção de texto de autoria semelhantes às relacionadas na
coluna anterior.
• Observação da criança enquanto realiza atividades de produção de texto de
autoria, para verificar como procede.
• Análise do registro das anotações sobre o desempenho da criança em relação à escrita de textos de autoria, comparando-as para verificar a evolução.
• Observação e registro de como a criança procede enquanto realiza atividades de reescrita.
• Análise do registro das anotações sobre o desempenho da criança nas situações de reescrita, comparando-as
para verificar a evolução.
• Atividade de reescrita (do tipo das relacionadas na coluna anterior).

é imprescindível: uma prática
contínua de produção de textos, um trabalho intenso de leitura com diferentes tipos de
texto, situações de análise de
textos bem escritos, situações
de reflexão sobreformas adequadas de redigir e sobre a
qualidade da linguagem utilizada para escrever textos.
• É importante que as condições
de produção textual estejam
sempre garantidas – a existência de um destinatário real, domínio razoável sobre o gênero
e o assunto, tempo suficiente
para escrever, possibilidade
de consultar materiais de
apoio e pessoas, entre outros
recursos.
• Planejamento com ajuda do
professor e/ou individualmente que tipo de texto será
produzido. Considerando a situação comunicativa, os interlocutores (Quem escreve?
Para quem escreve?); a finalidade ou propósito (escrever
para que?); a circulação (onde
o texto vai circular?); o suporte
(qual é o portador do texto?); a
linguagem,
organização,
forma do texto e o tema. Pesquisando em meios impressos
e/ou digitais, sempre que for
necessário. Buscar informações pertinentes à produção
textual, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.

• Situação comunicativa e contexto de produção de diferentes textos.

revisar em diferentes momentos da produção.
Observação:
• Aprender a revisar textos é algo que depende
não só da análise de textos com problemas,
mas também de textos bem escritos para, na
medida do possível, ‘aprender pelo exemplo’. Isso pode ser feito a partir de atividades
de apreciação de textos ou pequenos trechos bem escritos, para analisar a qualidade
da linguagem, o estilo do autor, o tipo de destinatário, o propósito do texto, o tema, e outros.
• Atividades de edição de textos utilizando ferramentas digitais de edição, com ajuda do
professor. Pode-se trabalhar com projetos de
elaboração de textos encontrados em: folhetos com orientações sobre questões/problemas locais; guias de pesquisas sobre assuntos de interesse da turma, entre outros. Possiblidade de trabalho Interdisciplinar com
Arte no que se refere à utilização de diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação.
• Produção de textos a partir de outros textos
conhecidos: bilhete de um personagem para
outro, mensagem de alerta sobre perigo e
outros.
• Revisão pela classe de um texto apresentado pelo professor que reflita os problemas
que as crianças apresentam em seus próprios textos.
• Atividades em que os alunos produzam pequenos textos e observem o emprego da
pontuação, acentuação, presença de letra
maiúscula, paragrafação e distribuição gráfica de suas partes, entre outros.
• Produção de textos conhecidos mudando o
ponto de vista do narrador, a perspectiva de
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• Observação de como a criança procede
enquanto realiza atividades cotidianas
de leitura para revisar.
• Análise do registro das anotações sobre como a criança lê para revisar em
diferentes situações cotidianas, comparando-as para verificar a evolução.
• Atividade de leitura (ou escuta) de um
texto com
• problemas com a tarefa de indicar as
inadequações apresentadas no texto.

• Releitura e revisão do texto
produzido com ajuda do professor e em colaboração com
os colegas para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
• Edição da versão final do texto
em colaboração com os colegas e ajuda do professor. Ilustrando, quando for o necessário, em suporte adequado, manual e/ou digital.
• Utilização de software, inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os
textos produzidos, explorando
os recursos multissemióticos
disponíveis.
• Produção de texto, utilizando
uma grafia correta das palavras conhecidas ou com estrutura silábica anteriormente dominada. Letras maiúsculas no
início de frases e em substantivos próprios, segmentação
entre as palavras, ponto final,
ponto de interrogação e ponto
de exclamação.
• Cópia de textos curtos e significativos, mantendo suas características. Podendo voltar
ao texto sempre que tiver dúvidas sobre a sua distribuição
gráfica, espaçamento entre as
palavras, escrita de palavras e
pontuação.

• Revisão
texto.

de

• Edição.

• Exploração de
recursos multissemióticos.

• Produção(ortografia).

• Cópia.

um personagem e/ou as características dos
personagens ou inserindo personagens de
outras histórias.
• Produção de paródias.
• Produção de textos a partir de uma necessidade: convite para uma apresentação, comunicado sobre algo que aconteceu ou vai
acontecer, curiosidades sobre um tema estudado para ser registrado e colocado no
mural.
• Relato de experiências vividas.
• Produção de textos ‘criados’ a partir de conhecidos.
• Escrever textos expositivos, coletivamente e
com ajuda, sobre conteúdos estudados.
• Atividades sequenciadas de reescrita de histórias conhecidas no coletivo, em dupla e individualmente.
• Atividades permanentes de produção de textos com histórias conhecidas.
• Atividades sequenciadas e permanentes de
produção de texto em que seja necessário
revisarem diferentes momentos da produção.
• Revisão conforme preveem as atividades Sequenciadas.
• Revisão coletiva de textos produzidos por um
grupo;
• Revisão integrada à produção coletiva de
texto;
• Revisão de textos através de:
• Bilhetes e/ou anotações feitas pelo professor que indicam aspectos do texto que precisam ser melhorados;
• Situações onde as crianças submetam suas
produções à apreciação de outros leitores.
Observação:
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• Reescrita de textos considerando o destinatário, o propósito e o gênero, preocupandose com:
• a organização das ideias de
acordo com as características
textuais de cada gênero;
• Substituição do uso excessivo
ou repetições de marcas da
linguagem oral, por recursos
coesivos apropriados :pontuação, conectivos, expressões
de temporalidade.
• Revisão de textos produzidos
por outras pessoas (com ajuda
do professor).
• Revisão do próprio texto (com
ajuda do professor):
• Durante o processo de escrita,
relendo cada parte, verificando a articulação com palavras escritas anteriormente e
planejando o que falta escrever;
• Depois de produzida uma primeira versão, revisar o texto
para aprimorá-lo, considerando alguns aspectos como:
adequação ao gênero, coerência e coesão textual, pontuação e ortografia.
• Disponibilidade para submeter sua produção à apreciação
de outros (professor e/ou colegas).
• Disponibilidade para discutir
os efeitos que se quer produzir
nos leitores.

• Reescrita.

• Aprender a revisar textos é algo que depende
não só da análise de textos com problemas,
mas também da análise de textos bem escritos, para, na medida do possível, ‘aprender
pelo exemplo’. Isso pode ser feito a partir de
atividades de apreciação de textos ou pequenos trechos bem escritos, para analisar
a qualidade da linguagem, o estilo do autor,
o tipo de destinatário, o propósito do texto, o
tema e outros.

• Revisão.
• Revisão.

• Apreciação
textos.

de

• Apreciação
textos.

de
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Campo da vida cotidiana
• Planejamento e produção de
bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana. Considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.
• Planejamento e produção de
pequenos relatos a respeito
de observações de processos,
fatos, experiências pessoais.
Mantendo as características
do gênero textual, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
• Planejamento e produção em
colaboração com os colegas e
ajuda do professor, de (re) escrita de histórias conhecidas
(fábulas, contos de fadas e
acumulativos).
• Preocupando-se em manter as
características da linguagem e
escrita de poemas e outros
textos versificados (letras de
canção, quadrinhas, cordel),
poemas visuais/concretos, tiras e histórias em quadrinhos,
dentre outros gêneros do
campo artístico-literário. Considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

• Bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros gêneros do
campo da vida
cotidiana.

Campo da vida pública
• Escrita em colaboração com
os colegas e ajuda do professor de fotolegendas de

• Fotolegendas
de
notícias,
manchetes e lides de notícias,

• Pequenos relatos a respeito de
observações de
processos, fatos,
experiências pessoais.
• Reescrita de histórias conhecidas
(fábulas,
contos de fadas
e acumulativos).

Campo da vida cotidiana
• Atividades de produção de bilhetes e cartas
que: envolvam análise de textos dos gêneros
do campo da vida cotidiana, extraindo as
suas características e construindo registros
que possam repertoriar a produção; b) orientem o uso de procedimentos escritores,
como reler o que está escrito para continuar
escrevendo, consultar o planejamento para
tomar decisões e revisar no processo e ao final.
• Atividades de planejamento e produção de
pequenos relatos que envolvam análise de
textos dos gêneros de relato, explicitando as
suas características e construindo registros
que possam repertoriar a produção; orientem o uso de procedimentos escritores,
como: reler o que está escrito para continuar, consultar o planejamento para tomar
decisões no momento da escrita e revisar no
processo e ao final. é possível prever, por
exemplo, projetos de elaboração de livros
contendo diferentes relatos pessoais temáticos, diários das atividades desenvolvidas na
classe, relatos de passeios realizados pela
escola, entre outras possibilidades.
• Atividades de escrita de reconto, ditados
pelo professor, de histórias conhecidas, textos versificados conhecidos de memória (coletivamente, em duplas ou de modo autônomo), como letras de canção, quadrinhas e
cordel, oportunizando a participação em situações comunicativas, como saraus, rodas
de leitura de poemas e oralização de quadrinhas/cordel, em dia da família na escola.
Campo da vida pública
• Atividade de escrita de notícias, fotolegendas manchetes e lides em notícias, álbum de
fotos digital noticioso e notícias curtas para
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notícias, manchetes e lides de
notícias, álbum de fotos digitais noticiosos e notícias curtas para público infantil, digitais e/ou impressos, dentre
outros gêneros do campo jornalístico. Considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
• Escrita em colaboração com
os colegas e ajuda do professor de slogans, anúncios publicitários e textos para campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo
publicitário. Considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.
• Planejamento e produção de
cartazes, folhetos para divulgar eventos da escola ou da
comunidade, utilizando linguagem persuasiva e elementos
textuais e visuais (tamanho da
letra, layout, imagens, outros)
adequados ao gênero. Considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa.
• Planejamento e produção em
colaboração com os colegas e
ajuda do professor de

álbum de fotos
digitais noticiosos e notícias
curtas para público infantil, digitais e/ou impressos, dentre
outros gêneros
do campo jornalístico.
• Slogans, anúncios publicitários e textos
para
campanhas de conscientização destinados ao público
infantil,
dentre outros
gêneros
do
campo publicitário.
• Cartazes, folhetos para divulgar eventos da
escola ou da comunidade, utilizando
linguagem persuasiva
e elementos textuais e visuais
(tamanho da letra, layout, imagens, outros).
• Pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia

o público infantil, propondo reler o que está
escrito para continuar, indicação de visitas a
ambientes digitais para observação dos gêneros citados, de modo a explicitar suas características e construindo registros que possam repertoriar a produção.
• Atividades de produção, com ajuda do professor e colegas, de slogans, anúncios publicitários, articulando temas relevantes para a
região, como campanhas de preservação de
parques, praças, de cuidado com os animais,
entre outros, de modo a criar situações comunicativas em que faça sentido a conscientização de outros interlocutores da comunidade escolar. É possível sugerir portadores
para esses textos, como folhetos e cartazes
que possam ser divulgados no entorno da escola.
• Atividades de planejamento e produção de
cartazes, a partir das seguintes orientações:
o uso de procedimentos escritores, como: reler o que está escrito para continuar, consultar o planejamento para tomar decisões no
momento da escrita, revisar no processo e
ao final; pesquisar temas que sejam relevantes para a região e permitam o uso da linguagem persuasiva. É possível, ainda, propor
que: prevejam o planejamento coletivo da situação comunicativa e do texto; envolvam
análise dos portadores e gêneros que os integram para explicitar suas características e
elaborar registros; analisem os elementos
presentes nos textos (imagens, textos, tipo
de letra, tamanho, cor etc.).
Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades em que o aluno planeje e produza, em colaboração, pequenos relatos de
experimentos, entrevistas, verbetes, dentre
outros, propondo que: envolvam análise de
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pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia infantil e outros gêneros do campo investigativo, digitais e/ou impressos. Considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
• Planejamento e produção com
certa autonomia de pequenos
registros de observações, resultados de pesquisa, coerentes com um tema investigado.

infantil e outros
gêneros
do
campo investigativo, digitais
e/ou impressos.

• Planejamento e
produção de pequenos
registros de observações.

Campo artístico-literário
• Reescrita de textos narrativos
literários lidos pelo professor.

• Reescrita de textos narrativos literários.

textos dos gêneros do campo investigativo,
de modo a explicitar as suas características;
orientem o uso de procedimentos escritores,
como: reler o que está escrito para continuar, consultar o planejamento para tomar
decisões e revisar no processo e ao final.
• Atividade de planejamento e produção, coletiva, pelo ditado ao professor e em parceria
com os colegas, de pequenos registros de
observação de resultados de pesquisa, propondo que: indiquem situações de pesquisa
e tomada de notas coletivas antes da produção de registros autônomos; orientem o uso
de procedimentos escritores, como: reler o
que está escrito para continuar, consultar o
planejamento para tomar decisões no momento da escrita e revisar no processo e ao
final.
Campo artístico-literário
• Atividades de reescrita de textos narrativos
literários lidos pelo professor, levando em
conta que a atividade de recontagem de histórias prevê a elaboração de um texto cujo
conteúdo já é conhecido pelo aluno. Pode-se
sugerir atividades de redigir o enunciado,
considerando a sua organização interna: sequência temporal de ações, relações de causalidade estabelecidas entre os fatos, emprego de articuladores adequados entre os
trechos do enunciado, utilização do registro
literário, manutenção do tempo verbal, estabelecimento de coerência e coesão entre os
trechos do texto, entre outros aspectos.
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8. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 3º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Comunicar-se pela
fala em diferentes
situações de interlocução em que sejam manifestados
sentimentos, ideia
se opiniões; relatar
experiências cotidianas e outros acontecimentos; formulando convites, pedidos, propostas ou
respostas a eles;
elaborando conclusões sobre questões levantadas em
discussões coletivas.

Todos os campos de atuação
• Participação em situações de
intercâmbio oral em que é preciso relatar acontecimentos,
expressando-se com clareza,
preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor,
usando a palavra com tom de
voz audível, boa articulação e
ritmo adequado.
• Escuta com atenção de falas
de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
• Reconhecimento das características da conversação espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo
com a situação e a posição do
interlocutor.
• Atribuição de significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na
fala. Exemplo: direção do
olhar, risos, gestos, movimentos
da
cabeça
(de

• Propostas de atividades

• Intercâmbio
conversacional
em sala de aula.

• Escuta atenta.

• Características
da conversação
espontânea presencial.

• Aspectos
não
linguísticos (paralinguísticos)
no ato da fala.

• Formas de avaliação

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

Situações mais adequadas para avaliar

Todos os campos de atuação
• Situações de roda de conversa e atividades
de outras áreas do conhecimento que permitem à criança falar, ouvir com atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular e
responder perguntas, explicar e ouvir explicações, manifestar e acolher opiniões, etc.
• Criar pequenos seminários, mesas-redondas, entrevistas que podem ou não estar inseridas em atividades sequenciadas que requeiram uma escuta atenta.
• Explorar diferentes tipos de conversação, em
diferentes situações comunicativas, utilizando gravações em áudio e/ou vídeo.
• Situações que requeiram ensaiar apresentações possibilitando que a classe emita opiniões sobre a qualidade das apresentações,
além de sugestões e/ou soluções para aprimorá-la.
• Situações em que as crianças precisem compartilhar ideias para resolver um problema
cotidiano, apresentar algo que está sendo
produzido na classe, definir o destino de produções orais ou escritas, para resolver um
conflito e outros.
• Atividades como: seminários, mesas-redondas, rodas de conversa, programas de TV e
outros. Criar situações que envolvam exposição oral, discussão argumentativa e/ou debate, entrevista orale outros. Vivenciando o

Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à fala e à escuta.
• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede, tanto em
situações cotidianas como naquelas
planejadas com a intenção de favorecer o desenvolvimento da comunicação oral, e comparação periódica das
anotações, para análise da evolução.
• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem por meio de ficha periodicamente discutida com
cada criança, em que se explicitem indicadores relativos a:
• Compreensão de textos orais;
• Utilização da linguagem oral;
• Interesse em adequar a fala a diferentes situações comunicativas;
• Participação em situações de intercâmbio oral.
• Acompanhamento do processo colaborativo das crianças em situações de intercâmbio oral por meio de ficha periodicamente discutida com a classe, em
que se explicitem indicadores relativos
a:
• Respeito à fala do outro;
• Adequação dos diálogos travados;
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concordância ou discordância), expressão corporal, tom
de voz.
• Identificação das finalidades
da interação oral em diferentes contextos comunicativos
(solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências e outros).
• Identificação dos gêneros do
discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas características linguístico-expressivas
e composicionais (conversação espontânea, conversação
telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio e/ou
na TV, debates, noticiários de
rádio e/ou TV, narração de jogos esportivos no rádio e/ou
TV, aulas e outros).
• Escuta de gravações, canções,
textos falados em diferentes
variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala.
Respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por
diferentes grupos regionais ou
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos.
Campo artístico-literário
• Reconto oral (com e sem apoio
de imagem) de textos literários
lidos pelo professor.

• Finalidades da
interação oral.

• Gêneros do discurso oral.

• Variação linguística.

• Reconto oral.

estudo da situação comunicativa. Exemplo:
assistir a entrevistas. Planejamento e análise do gênero e suas marcas linguísticas.
Recomenda-se Atividades em colaboração
realizado coletivamente, progredindo para
situações em que a autonomia é cada vez
mais requerida.
• Situações e atividades em que estimulem a
curiosidade, o reconhecimento e o respeito
relativos à variação linguística local e nacional. Vivenciando gêneros que circulem em
variadas situações de comunicação. Exemplo: ouvir canções com legendas, participar
de saraus lendo e declamando textos poéticos e outros. Tais situações devem contemplar produções locais e de diferentes regiões
do país, favorecendo o convívio respeitoso
com a diversidade linguística, de modo a legitimar os diferentes falares do Brasil, sem
sobrepor uma variedade à outra. Possibilidade de trabalho interdisciplinar com Geografia e História, no que referese à identificação de características regionais, urbanas e
rurais da fala, respeitando as diversas variedades linguísticas.

Campo artístico-literário
• Revisão de produção oral em que as crianças ouçam recontos e sejam convidadas a
sugerir alterações considerando a situação
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• Pertinência das intervenções;
• Participação nas situações avaliativas.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo à produção da criança, em que se apontam os avanços
conseguidos.
Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem e sobre a participação
no processo de avaliação a partir do
preenchimento de campo específico
da mesma ficha utilizada pelo professor e da discussão conjunta.
Pelo grupo:
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto ao aprimoramento dos intercâmbios comunicativos a partir da análise das fichas preenchidas.

• Declamação de poemas com
entonação, postura e interpretação adequadas.
• Recitação de cordel, cantos de
repentes e emboladas, observando as rimas e obedecendo
ao ritmo e à melodia.

• Declamação.

Campo da vida cotidiana
• Planejamento e produção de
receitas em áudio e/ou vídeo,
a partir da observação de programas de culinária infantil.

• Produção
texto oral.

• Performances
orais.

de

comunicativa, o espaço onde será recontada
a história, os conhecimentos do destinatário,
a adequação a linguagem que se usa para
escrever.
• Explorar estudos de textos poéticos da cultura tradicional local, regional e nacional.
Também aqueles referentes às culturas periféricas, especialmente os mais representativos e vivos na cultura local. Principalmente
aqueles que causam efeitos de sentido e
possam ser lidos/recitados/cantados com
fluência, ritmo e entonação adequados.
• Sugere-se que a atividade esteja inserida em
projeto/sequência de estudos de textos nos
gêneros citados para apresentação em sarau, slam e outros.
• Atividades de leitura e compreensão de textos poéticos, para que o aluno, conhecendo
os efeitos de sentido em jogo, possa ler/recitar/cantar com maior fluência, ritmo e entonação adequada. Importante dar destaque
aos poemas de autores acreanos
Campo da vida cotidiana
• Situações que envolvam procedimentos e
uso das ferramentas digitais a serem utilizadas na produção de textos orais em ambientes digitais. Pode-se propor a análise de textos, no gênero receita, para extrair as suas
características, de acordo com a situação comunicativa. Podendo planejar o texto a ser
produzido, considerando a situação em que
irá circular (orientar a produção/textualização).
• Rodas de conversa a respeito da vida familiar ou escolar (novidades, curiosidades, descobertas) e de informações veiculadas pela
mídia, que propiciem relatos, comentários,
troca de opiniões e experiências. Utilizando
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Campo da vida pública
• Planejamento e produção em
colaboração com os colegas,
de telejornal para público infantil com algumas notícias e
textos para campanhas de
conscientização ou educativas, que possam ser repassados oralmente e/ou por meio
digital, em áudio e/ou vídeo,
considerando a situação comunicativa, a organização específica da fala nesses gêneros e o tema/assunto/ finalidade dos textos.
• Valorização do diálogo quando
realizadas atividades conjuntas, mediação de conflitos ou
divergências e tomada de decisões coletivas.
• Organização de exposição
breve sobre um tema, de
acordo com os conhecimentos
prévios dos ouvintes, a relevância das informações disponíveis, a exigência de manutenção do fio condutor.

• Planejamento e
produção de telejornal para público
infantil
com
algumas
notícias e textos
para
campanhas de conscientização
ou
educativas.

Campo das práticas de estudo e
pesquisa

• Escuta de textos
orais.

• Exposição oral.

formas de tratamento adequadas, de acordo
com a situação comunicativa.
• Brincadeiras e jogos em haja a necessidade
de dar ou seguir instruções orais.
Campo da vida pública
• Atividades orais com textos destinados a telejornais infantis, prevendo o acesso e a utilização de ferramentas digitais que viabilizem a produção dos textos em áudio e/ou vídeo. A produção deve levar em consideração: a situação comunicativa, o plano geral
próprio para o gênero, o tema e a finalidade.
Para isso, precisam seguir as seguintes etapas para a adequar o texto: produzir a escrita
do texto a ser lido e/ou organizar um esquema oralmente. O que requer muito ensaio coletivo e análise crítica. Estudar os recursos a ser empregados, considerando a
especificidade da mídia e ambiente no qual
será veiculado o material.
• Criar situações de diálogo a respeito de necessidades cotidianas ou específicas. Exemplo: convidar, solicitar, propor. Em que a criança escute com atenção, seja ouvida, formule perguntas e respostas, apresente e
ouça explicações, opiniões, comentários. E
desta forma, aprenda a fazer intervenções
sem sair do assunto.
• Sequência de atividades para formular “contrato” sobre o convívio na escola (espaço público), em colaboração com colegas. Destacando o intercâmbio oral, à importância de
ficar atento aos turnos de fala, pedir esclarecimentos, discordar sem recorrer a agressões, refletir sobre o que foi ouvido ou dito,
contribuir com ideias novas.
• Campo das práticas de estudo e pesquisa
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• Escuta com atenção de apresentações de trabalhos realizados por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
• Exposição de trabalhos ou
pesquisas escolares em sala
de aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas e outros). Orientando-se por roteiro
escrito, planejar o tempo de
fala e adequar a linguagem à
situação comunicativa, com
ajuda do professor.
• Escuta e recuperação das
ideias principais, identificação
de diferentes opiniões e informações veiculadas em textos
orais, em situações de exposições, apresentações e palestras (com ajuda do professor).
• Reconhecimento da importância dos usos mais formais de
falas em determinadas situações de comunicação oral.
• Preparação de falas e intervenção – sempre que necessário e em casos de dúvidas,
esclarecimentos, solicitações
– pertinentes aos assuntos
tratados e adequadas aos interlocutores (com ajuda do
professor).
• Análise crítica (com ajuda do
professor) da:

• Planejamento e
exposição
de
texto oral com
apoio de recursos
multissemióticos.

• Compreensão
de textos orais.

• Adequação
fala.

da

• Análise crítica
da
produção
oral.

• Situações voltadas para análise crítica de intercâmbio oral e soluções de problemas relativos à comunicação. Exemplo: esclarecimento de dúvidas, mal-entendidos, equívocos e outros.
• Debates em que sejam propiciadas condições para apresentar pontos de vista, argumentos favoráveis ou desfavoráveis a determinada posição. Exemplo: seminários, mesas-redondas, entre outros que possam envolver gêneros como: exposição oral, discussão argumentativa e/ou debate, entrevista
oral e outros. Em diferentes situações formais de escuta, levando ao ensino das formas de registro que possibilitem a recuperação da fala.
• Exposições orais, pequenos seminários e entrevistas a respeito de temas relevantes para
a classe e outras situações que requeiram
planejamento cooperativo:
• Identificação da questão central;
• Levantamento de conhecimentos prévios;
• Buscar e consultar fontes (se necessário);
• Elaborar roteiro;
• Desenvolver situações no âmbito de projetos
ou não, que envolvam ensaios. Exemplo: exposição oral e posterior análise crítica da
classe, sob orientação do professor.
• Situações que possibilitem a análise compartilhada da qualidade da produção oral (individual e/ou coletiva) com foco em aspectos como:
• Alcance da intenção comunicativa;
• Adequação do registro, considerando interlocutor (es) e propósito da atividade;
• pertinência E suficiência de informações, explicações;
• Encadeamento de ideias;
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• Qualidade da produção oral
própria ou alheia;
• Participação, própria e alheia,
nos intercâmbios orais.
• Ler de modo autônomo textos de diferentes gêneros
previstos para o
ano, identificando
os que atendem
aos interesses, possibilidades, necessidades em jogo e
discutindo os sentidos construídos na
leitura, utilizando
em parceria procedimentos de estudo
propostos pelo professor.

Todos os campos de atuação
• Identificação da função social
dos textos que circulam nos
campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa e/ou digitais, TV, rádio, sites. Reconhecimento
dos motivos da produção?
Onde circulam? Quem os produziu? E a quem se destinam?
Assim como, as características
dos gêneros (com ajuda do
professor).
• Levantamento de expectativas
em relação ao texto que vai
ser lido (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da
forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e
recepção desse texto. Bem
como, o gênero, o suporte e o
universo temático e seus destaques textuais: recursos gráficos; imagens; dados da obra
(índice, prefácio e outros).
Confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos, verificando a adequação das

• Função social
dos textos.

• Estratégias
leitura.

de

• uso de marcadores conversacionais: Exemplo:“eu acho”, “quer dizer”, “então”, “daí”,
“aí”, “viu?”, “sabe?”, “né?”, “certo?”;
• dicção, entonação, tom de voz, ritmo; gesticulação, postura.
Todos os campos de atuação
• Leitura em voz alta feita pelo professor (inclusive de “capítulos”, quando necessário)
de textos de diferentes gêneros. Fazer a
identificação dos textos e suas funções relacionadas aos diversos campos de atuação
da vida social em que se inserem e às diferentes mídias. Para compreender as características dos gêneros e estabelecer as relações entre eles, os campos de atuação e sua
organização interna.
• Situações que exijam (de acordo com a finalidade do leitor) pesquisa, entretenimento,
domínio de instruções e outros. O uso de diferentes estratégias de abordagem do texto,
sob orientação do professor:
• Leitura pontual para buscar dados ou informações;
• Leitura extensiva;
• Leitura item a item.
• Leitura colaborativa com pausas para que as
crianças explicitem antecipações quanto ao
conteúdo do texto (posições, tratamento temático, visão do interlocutor, valores e outros); realização de inferências, sejam a partir, de dados do texto, das informações trazidas pelo professor sobre o contexto de produção e/ou do conhecimento prévio pelo
aluno; conferir as antecipações e inferências
realizadas.
• Atividades de leitura de textos multissemióticos, considerando a articulação entre texto
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Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à leitura.
• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede com o leitor autônomo, tanto em atividades semelhantes às relacionadas na coluna
anterior como em situações de avaliação processual relativas aos objetivos
estabelecidos para leitura.
• Comparação contínua dos registros de
acompanhamento da evolução da criança quanto a:
• Interesse em ouvir a leitura;
• Interesse em dedicar-se à leitura;
• Participação nas atividades coletivas
de comentário e apreciação de texto;
• Seleção de textos que atendam a seus
objetivos;
• Utilização de estratégias adequadas
para a compreensão dos diversos textos;
• Identificação de sequência temporal
e/ou causal;
• Iniciativa de procurar fontes adequadas aos objetivos propostos;
• Interesse em ler oralmente;
• Adequação da leitura oral à situação
comunicativa em jogo;
• Atitudes esperadas em espaços mediadores de leitura.

•
•

•

•

•

•
•

•

hipóteses realizadas (com
ajuda do professor).
Localização de informações
explícitas nos textos, adequados para o ano.
Identificação dos efeitos de
sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.
Leitura (silenciosa e, em seguida, em voz alta com autonomia e fluência) e compreensão de textos curtos com nível
de textualidade adequado.
Seleção de livros da biblioteca
e/ou do cantinho da leitura na
sala de aula e/ou disponíveis
em meios digitais para leitura
individual. Justificando a escolha e compartilhando com os
colegas sua opinião, após a
leitura.
Identificação do tema, ideia
central e principais informações do texto, confrontando
com as antecipações feitas e
conhecimentos prévios (com
ajuda do professor), demonstrando compreensão global.
Inferência de informações implícitas nos textos lidos.
Inferência do sentido das palavras ou expressões desconhecidas nos textos, com base no
contexto da frase ou do texto.
Recuperações de relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais

• Informações explícitas.
• Efeitos de sentido.

• Decodificação/Fluência de
leitura.
• Formação de leitor.

•

•
•
•
•

• Compreensão –
tema e ideia
central

• Informações implícitas.
• Sentido das palavras.
• Relação entre
partes do texto

•

verbal e recursos gráfico-editoriais. Exemplo:
boxes de complementação, link ou remissão;
infográficos; negrito, itálico, letra capitular;
uso de notas de rodapé; hiperlinks; áudio e
movimento; cores, imagens e outros.
Atividades de leituras para localizar informações, inferências, articulação de trechos do
texto e (re) construção de informações. Levando ao aluno a articular as informações de
diferentes trechos e identificar partes mais
relevantes. Baseado em pistas fornecidas
pelo próprio texto e por meio desse processo, identificar a ideia central.
Atividades coletivas para escolher e analisar
textos de bons escritores, sob orientação do
professor:
Recursos expressivos (comparações, interjeições, onomatopeias, diminutivo, aumentativo, superlativo e outros;
Soluções adotadas para coesão referencial
e sequencial (elementos que marcam relações lógico-discursivas);
Formas de garantir a coerência (continuidade de sentido).
Realizar visitas a espaços destinados à leitura; incentivar a participação em atividades,
como: roda de leitores e outros. Incentivar a
seleção de materiais para leitura (utilizando
critérios pessoais de apreciação estética,
tema e outros); usar espaços nos quais esses materiais circulem (frequentando salas
de leitura, bibliotecas físicas e/ou digitais.
Incentivar a busca de materiais para leitura);
desenvolver a capacidade de compartilhar
leitura (utilizando os critérios de apreciação
pessoal para divulgar sua opinião a respeito
de materiais lidos, sejam em espaços escolares, roda de leitores e/ou fórum de discussão online.
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• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem por meio de ficha periodicamente discutida com
cada criança, em que se explicitem indicadores a respeito de:
• Ato de ler:
• interesse E empenho em:
• Ouvir a leitura;
• Ler individualmente;
• Ler em voz alta;
• Participação nas atividades coletivas
sobre textos lidos;
• Compreensão de textos dos gêneros
tratados;
• Iniciativa para resolver dúvidas quanto
aos textos.
• Ato de estudar:
• Curiosidade quanto aos textos para estudo;
• Localização e destaque das informações mais relevantes;
• Organização das informações selecionadas;
• Interesse em obter mais informações
sobre o assunto estudado;
• Colaboração nas atividades em parceria.
• Atitude em espaços mediadores de leitura:
• Interesse em conhecer/frequentar espaços de leitura;
• Compreensão das orientações sobre
procedimentos;
• Iniciativa em selecionar material de leitura;
• Leitura oral:
• Fluência;
• Tom de voz;

•

•
•

•

•
•
•

•

•

(substantivos por sinônimos)
ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos)
que contribuem para a continuidade do texto.
Constatação da relação entre
ideias do texto e (com ajuda do
professor) encadeamento lógico, sequências temporal e
causal.
Interpretação de expressões
conotativas (com ajuda do professor).
Identificação (com ajuda do
professor) de sequências de
narração, descrição, conversação no texto.
Identificação de variedade de
informações veiculadas em
textos sobre o mesmo assunto.
Interesse em debater com outros leitores as conclusões sobre o assunto em estudo.
Organização de resumo (com
ajuda do professor).
Seleção de informações mais
relevantes para o estudo do
momento (com ajuda do professor).
Levantamento (em colaboração com colegas) de dúvidas
sobre as informações e explicações lidas.
Disponibilidade para reler o
texto – ou parte dele –, a fim
de compreendê-lo melhor.

– elementos de
substituição.

• Relação entre
ideias do texto.

• Conotação.
• Sequência textual.

• Resumo.
• Informações
mais relevantes.

• Situações coletivas ou em pequenos grupos
de análise de textos e debates a respeito de
diferentes leituras:
• Tema tratado;
• Informações explícitas (localização) e implícitas (inferência);
• Relações entre as ideias do texto, articulando as informações dos diferentes trechos, identificando as partes mais relevantes com base em pistas fornecidas pelo texto
e, por meio desse processo de sumarização,
identificar a ideia central;
• Pluralidade de sentidos atribuídos, ambiguidades, subentendidos (sentidos literal e conotativo/figurado de palavras e expressões);
• Recursos expressivos (linguísticos e gráficos) utilizados para criar ironia e humor;
• Relação entre texto e imagens ou outros recursos gráficos complementares;
• Vínculos intertextuais.
• Organizar situações para utilizar conhecimentos gramaticais e textuais anteriormente
internalizados para utilizá-los em situações
epilinguísticas (exercício de reflexão sobre o
texto lido/escrito a fim de explorá-lo em suas
diferentes possibilidades. E a reflexão que
quem escreve ou lê faz para compreender ou
atribuir sentidos ao texto, verificar sua lógica, coesão, coerência, adequação das categorias gramaticais e ortografia. Seja como
leitor que precisa entender o que lê, constituir os sentidos do texto escrito, consolidálos e/ou resolver problemas de compreensão. Seja como autor que deseja que seu leitor entenda o que escreve).
• Os recursos citados garantem a coesão (e a
coerência) do texto, contribuindo para estabelecer a continuidade dos enunciados por
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• Efeito produzido nos ouvintes.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo, em que se apontamos avanços da criança quanto à leitura.
Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem e sobre a participação
no processo de avaliação a partir do
preenchimento de campo específico
da mesma ficha utilizada pelo professor e discussão conjunta.
Pelo grupo:
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto à constituição
do grupo como uma comunidade de leitores.
Observação:
• As formas de avaliação dos conteúdos
referentes a esse objetivo em relação
à leitura são as mesmas especificadas
para o objetivo anterior, também relacionado à leitura.

• Antecipações sobre os tópicos
do texto em estudo, com base
na observação de aspectos da
estrutura textual. Exemplo:
subdivisão e elementos em
destaque (em colaboração
com colegas).
Campo da vida cotidiana
• Construção do sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos. Exemplo: tipos
de balões, de letras, onomatopeias.
• Leitura e compreensão, com
autonomia, de textos injuntivos instrucionais. Exemplo: receitas, instruções de montagem e outros. Com estrutura
própria desses textos (verbos
imperativos, indicação de passos a serem seguidos). Mesclando palavras com imagens
e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
• Leitura e compreensão, com
autonomia, de cartas pessoais, diários e gêneros da cultura digital (mensagens de
whatsapp, SMSe outros), com
expressão de sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. De acordo com as convenções do gênero textual
carta e considerando a

• Estratégias
leitura.

de

• Leitura de imagens em narrativas visuais.

• Leitura e compreensão de textos
injuntivos
instrucionais.

• Leitura e compreensão
de
cartas pessoais,
diários e gêneros da cultura digital.

meio da recuperação do referente, Exemplo:
Hoje Ana lembrou-se de seu avô. Ela não o
vê há quase três anos (ELA retoma ANA; O
recupera AVÔ; SEU retoma ANA.).
• Remontagem(em colaboração) de texto desordenado (fragmentação por parágrafos)
com base na continuidade de sentido.
Campo da vida cotidiana
• Leitura compartilhada de gibis, apresentando aos alunos a relação entre as imagens
e palavras, a utilização dos recursos gráficos
(tipos de balões, de letras, onomatopeias).
• Atividades de leitura em que o aluno compreenda as características e a finalidade dos
textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem e outros). Exemplo:
presença do imperativo ou infinitivo nas instruções. Ao trabalhar textos de instruções de
montagem, pode-se observar a seguinte estrutura: organizam-se pela presença de apresentação e nomeação de todas as peças; esquema gráfico de montagem. Podem conter
também, uma relação de cuidados relacionados ao uso, a depender da especificidade
do produto.
• Atividades (como realização de jogos, preparação de receitas, construção de brinquedos) decorrentes de leitura de instruções, regras.
• Atividades de leitura em que o aluno compreenda as características dos gêneros carta
pessoal e diário (organização interna; marcas linguísticas; conteúdo temático) e dos
textos específicos a serem lidos. Atentar
para o fato de que a atividade prevista é autônoma.
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situação comunicativa e o
tema / assunto do texto.
Campo artístico-literário
• Reconhecimento de que os
textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica de encantamento. Valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
• Leitura (em colaboração com
os colegas e ajuda do professor e, mais tarde, de maneira
autônoma) e compreensão de
textos narrativos de maior
porte como: contos (populares, de fadas, acumulativos,
de assombração e outros).
• Apreciação de poemas visuais/concretos,
observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação
das letras, pelas ilustrações e
por outros efeitos visuais.
• Relação de texto com ilustrações e outros recursos gráficos, articulando o texto verbal
com o visual. (Em colaboração
com os colegas).
• Leitura e compreensão (de
forma autônoma) de textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações. Estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

• Formação do leitor literário.

• Leitura e compreensão de textos narrativos
de maior porte.

• Apreciação estética.

• Leitura multissemiótica.

• Leitura e compreensão de textos literários de
diferentes gêneros e extensões.

Campo artístico-literário
• Atividades de leitura (colaborativa, coletiva)
de textos literários e não-literários, para que
os alunos compreendam a natureza dos objetivos e diferentes práticas de leitura. Podese propor leitura por autores, por gênero, por
região, valorizando a cultura de diferentes
grupos sociais.
• Atividades de apreciação coletiva de obras literárias (sob orientação do professor) para
desenvolver o gosto por textos de boa qualidade e identificar recursos expressivos característicos dos gêneros, tais como:
• Sequência equilíbrio – conflito –resolução
no conto;
• Atitudes humanas de animais falantes em
muitas fábulas e lendas do folclore amazônico;
• Explicações fantásticas para fenômenos da
natureza em várias lendas amazônicas.
• Atividades de leituras e análise de contos populares, de fadas e acumulativos. De maior
extensão, resgatando conhecimentos prévios dos alunos sobre os contos de fada, observando e compreendendo as características dos gêneros literários. Exemplo: acontecimentos dentro da narrativa:
• Enredo (conflito gerador; ordenação temporal dos fatos e relações de causalidade);
• Personagens (protagonista, antagonista, secundário; traços de personalidade, características físicas; ações, intenções; linguagem);
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• Observação de diálogos em
textos narrativos, percebendo
o efeito de sentido de verbos
de enunciação e, se for o caso,
o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
• Apreciação de poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes, refrãos e
seus efeitos de sentidos.
• Identificação das funções do
texto dramático (escrito para
ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre
personagens e marcadores de
falas das personagens e de
cena.
• Leitura e compreensão (com
certa autonomia) de narrativas ficcionais que apresentem
cenários e personagens. Observando os elementos da estrutura narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens,
narrador e a construção dos
discursos indireto e direto.
• Leitura e compreensão (com
certa autonomia) de textos em
versos, explorando rimas,
sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados), recursos visuais e sonoros.

• Apreciação estética.

• Textos dramáticos.

• Leitura e compreensão
de
narrativas ficcionais.

• Leitura e compreensão
de
textos em versos.

• Posição do narrador (pessoa gramatical em
que a narrativa é feita; comentários sobre situações ou personagens;
• Distinção autor-narrador);
• Ambiente (local/locais dos acontecimentos;
caracterização);
• Tempo (época e duração das ações; ordem
cronológica ou com recuos no tempo);
• Tema (narrativa de aventura, de suspense,
de amor, de fundo histórico e outros).
• Atividades de leituras colaborativas (roda de
leitores de poemas visuais/concretos) utilizando materiais digitais com recursos de áudio, movimento e imagem. Com a finalidade
de perceber os efeitos de sentido e visuais
produzidos pelo texto. Exemplo: eliminação
do verso; disposição das palavras; exploração dos aspectos sonoros, visuais e outros.
• Atividades de leitura colaborativa, coletiva
de texto verbal e visual, propondo apreciações estéticas e afetivas que colaboram
para a percepção, pelo aluno, das diferentes
perspectivas pelas quais uma obra pode ser
lida.
• Roda de leitores para:
• Interlocução sobre interesses, preferências,
necessidades e conhecimentos prévios das
crianças a respeito de gêneros textuais, suportes ou assuntos;
• Comentários sobre livros lidos ( por escolha
pessoal) e recomendar livros preferidos aos
colegas;
• Manuseio compartilhado de jornais do dia e
seleção de assuntos para debater, a partir
do conteúdo de notícias ou reportagens.
• Após ampla leitura de textos de um mesmo
gênero, propor um debate (professor expõe
a finalidade) para levantar especificidades
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Campo da vida pública
• Leitura e compreensão (com
autonomia) de cartas dirigidas
a veículos da mídia impressa
e/ou digital (notícias, cartas

• Leitura e compreensão
de
cartas dirigidas
a veículos da

estruturais e linguísticas observadas pelas
crianças.
Exemplo:
• Efeitos de sentido produzidos em textos narrativos por: verbos introdutórios da fala de
terceiros (verbos de elocução/declaração ou
dicendi) no discurso direto para indicar o início da fala de um personagem ou o modo
como o interlocutor expressa-se. E uso de variedades linguísticas na representação das
falas no discurso indireto/indireto livre.
• Organização gráfica, musicalidade e sentido
conotativo de palavras ou expressões do poema: rimas, aliterações e diferentes modos
de divisão dos versos, estrofes e refrãos e
seu efeito de sentido.
• Atividades de leitura de textos dramáticos; o
caráter não utilitário (lúdico/estético) dos
textos literários; as características dos diferentes gêneros dramáticos, proporcionando
formação de um repertório literário específico como a previsão de estratégias didáticas
que progridam da leitura colaborativa para a
autônoma, ao longo dos três últimos anos.
Pode-se desenvolver projeto de leituras feitas por grupo de alunos que assumem os diferentes papéis da peça teatral. Desta
forma, cria-se espaço de socialização dos
textos, possibilitando assim o desenvolvimento da fluência leitora.
• Atividades coletivas de identificação (sob orientação do professor) de sequências narrativas, descritivas ou conversacionais em textos de diferentes gêneros.
Campo da vida pública
• Atividades de compreensão de textos de diferentes gêneros do campo jornalístico (com
destaque para as cartas, à redação e de notícias), observando as convenções de cada
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de leitor e de reclamações a
jornais, revistas e outros) dentre outros gêneros do campo
jornalístico, de acordo com as
convenções do gênero textual
carta e considerando a situação comunicativa, o tema/assunto do texto.
• Identificação e discussão dos
propósitos do uso de recursos
de persuasão (cores, imagens,
escolha de palavras, jogo de
palavras, tamanho de letras)
em textos publicitários e de
propaganda, como elementos
de convencimento.

mídia impressa
e/ou digital.

• Recurso de persuasão.

Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Leitura/escuta e compreensão (com autonomia) de relatos de observações e de pesquisas em fontes de informações, considerando a situação
comunicativa, o tema/assunto
do texto.

• Leitura/escuta
e compreensão
de relatos de observações e de
pesquisas em
fontes de informações.

• Pesquisa e seleção, com o
apoio do professor, de informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais,
em textos que circulam em
meios impressos ou digitais.

• Pesquisa de informações sobre fenômenos
sociais e naturais.

gênero, a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
• Atividades de leitura colaborativa de textos
publicitários e de propagandas, observando
o emprego dos recursos persuasivos apresentados no texto, o reconhecimento dos
efeitos de sentido provocados nos textos por
tais recursos, a análise da adequação dos recursos empregados.
• Leitura em voz alta para diferentes plateias,
após preparação com fim específico:
• Compartilhar texto ou fragmento de texto
considerado interessante, divertido ou emocionante (com explicação prévia do motivo);
• Comunicar algo (como programação de
evento, instruções);
• Socializar texto próprio ou produzido em parceria.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades de leitura e escuta de relatos de
experimentos e de pesquisas, com temas
que remetam diretamente a questões sociais. Exemplo: relações estabelecidas entre
crianças e o celular; o impacto das redes sociais na vida da criança; a presença da violência no cotidiano da cidade e outros. Podese propor projeto de leitura e escrita de textos para internet, com objetivo de elaborar
uma carta de reclamação ou de leitor.
• Projetos didáticos que potencializem o interesse das crianças pela leitura de textos de
diferentes gêneros, que circulam em meios
impressos e/ou digitais.
• Projetos didáticos que potencializem o envolvimento da criança em atividades sequenciadas de leitura de vários textos de um
mesmo gênero.
• Atividades variadas em espaços mediadores
de leitura:
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• Explorar diferentes suportes;
• Busca orientada de material para estudo
e/ou entretenimento;
• Seleção autônoma do que será lido.
• Situações que propiciem apreciação da leitura oral das crianças, com foco em aspectos
como dicção, entonação, tom de voz, ritmo.
• Leitura em voz alta pelo professor de textos
expositivos, com pausas para destacar
ideias instigantes, tendo como objeto o estudo a ser desenvolvido.
• Atividades relacionadas à busca, em parceria, de informações em diferentes suportes
selecionados pelo professor.
• Remontar (em parceria com os colegas)
texto expositivo desordenado (fragmentado
em partes), de acordo com o desencadeamento de ideias.
• Atividades de formulação de perguntas pela
classe, para serem respondidas com informações extraídas de texto lido, sob orientação do professor.
• Realizar atividades de leitura, como: listas
de definições para preenchimento de palavras cruzadas, em colaboração com colegas.
• Atividades sequenciadas de pesquisa, desenvolvidas no âmbito ou não de projeto, sob
orientação do professor:
• Levantar conhecimentos prévios sobre o
tema-base;
• Levantar e selecionar questões a serem respondidas (roteiro prévio);
• Planejar sequência das atividades;
• Estabelecer grupos e distribuição dos papéis
a ser desempenhados por seus integrantes;
• Consultar fontes indicadas;
• Extrair informações de capazes e responder
às questões do roteiro;
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• Utilizar, em situações de escrita com
diversas finalidades, os conhecimentos já construídos sobre ortografia e pontuação,
identificando dúvidas e resolvendo-as
da melhor forma
possível.

Todos os campos de atuação
• Reconhecimento da importância de apropriar-se das convenções da língua escrita.
• Manuseio de dicionário para
esclarecer dúvidas a respeito
da escrita de palavras, especialmente no caso de palavras
com relações irregulares fonema-grafema (com ajuda do
professor).
• Leitura e escrita de palavras
com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu;
r/rr; s/ss; “o” (e não u) e “e” (e
não i) em sílaba átona em final
de palavra – e com marcas de
nasalidade (til, m, n).
• Leitura e escrita correta de palavras com sílabas CV, V, CVC,
CCV, VC, VV, CVV, identificando
que existem vogais em todas
as sílabas.
• Leitura e escrita correta de palavras com os dígrafos lh, nh,
ch.

• Construção do
sistema de escrita alfabética e
da ortografia.
• Ortografia uso
do dicionário.
• Palavras com relações irregulares.
• Escrita de palavras com correspondências regulares.

• Construção do
sistema de escrita alfabética
sílabas canônicas e não-canônicas).
• Dígrafos.

• Produção de texto expositivo final (exemplo:
respostas e textos didáticos breves);
• Compartilhar conclusões por meio de leitura
ou exposição oral;
• Debater sobre o trabalho realizado.
• Rodas de avaliação processual e final para
troca de opiniões sobre:
• o estudo em realização e/ou realizado;
• As informações a obter e/ou obtidas;
• o interesse gerado.
Todos os campos de atuação
• Atividades para explorar o uso do dicionário
(professor informa sobre a organização). Aspectos relativos: à ordem alfabética e composição dos verbetes (entrada, numeração,
pontuação, verbos não flexionados, predomínio de palavras no masculino-singular.).
Apresentação das várias acepções possíveis
da palavra. Importante e fundamental informar aos alunos o significado do vocábulo
também pelo contexto, pela releitura do trecho em que ele foi encontrado. Especialmente no caso dos textos da esfera literária,
de modo a garantir a familiarização com
esse procedimento antes da busca no dicionário.
• Atividades diagnósticas ditadas para verificar e organizar as intervenções necessárias.
Utilizando diferentes tipos de ocorrências regulares contextuais (aquelas em que o contexto define a letra a ser utilizada) e ampliando para ocorrências irregulares. Exemplo:
som do “S” (auxílio, cidade); do “Z”; do “LH”
(família e toalha e outras). A construção de
regras é a estratégia indicada, e pode ocorrer pela análise comparativa das ocorrências
em listas de palavras, favorecendo a antecipação do contexto em que é correto usar
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Observação:
• As formas de avaliação dos conteúdos
relacionados aos objetivos que dizem
respeito à escrita foram especificadas
• Em um único bloco, que segue abaixo,
e referem-se também aos demais objetivos e conteúdos apresentados na sequência.
Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à escrita.
• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede como autora competente de texto e como
• Parceira de trabalho, tanto em atividades semelhantes às relacionadas na
coluna anterior como em situações
• De avaliação processual relativas aos
objetivos estabelecidos para escrita.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento da evolução da criança quanto a:
• Interesse em garantir a boa apresentação dos textos;
• Interesse em garantir a adequação dos
textos aos padrões normativos;

• Memorização da grafia de palavras de uso frequente nas
quais as relações fonema-grafema são irregulares e com “h”
inicial que não representa fonema.
• Uso de acento gráfico (agudo
ou circunflexo) em monossílabos tônicos terminados em a,
e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas
ou não de s.
• Identificação do número de sílabas na palavra, reconhecendo sua posição no grupo e
ressaltando o seu uso para a
metalinguagem. Visando a
progressão do conhecimento
na acentuação de palavras.
(monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas).
• Identificação da sílaba tônica
nas palavras, para reconhecer
aquelas que são pronunciadas
com maior intensidade, facilitando a compreensão das regras de acentuação gráfica
(oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas).
• Identificação da função na leitura e escrita do ponto final,
ponto de interrogação, ponto
de exclamação, dois-pontos e
travessão, durante os diálogos
(discurso direto). Percebendo
os efeitos de sentido obtidos
por meio de diferentes escolhas quanto à pontuação do
texto.

•

• Acentuação.
•

• Segmentação
de
palavras/Classificação de palavras
por número de
sílabas.

• Sílaba tônica compreensão
das regras de
acentuação gráfica.
•
• Pontuação.

•

uma ou outra letra. Exemplo: M/P/B o que o
contribui para a compreensão da regra.
Atividades de leitura e escrita correta de palavras com os dígrafos “lh”, “nh”, “ch”. Para
isso, o aluno pode analisar listas de palavras
com ocorrências que possam gerar dúvidas,
seja por grafia semelhantes (nh/lh), seja por
sons semelhantes (ch/x).
Atividades de ditado inicial para verificar e
organizar as intervenções com os diferentes
tipos de ocorrências irregulares que se fizerem necessários, podendo ampliar a atividade para focalizar o som do “S” (auxílio, cidade); do “Z”; do “L” e “H” (família e toalha e
outros). É possível propor ainda exercícios
que orientem as ações necessárias à memorização. Tais como, participar de atividades
de leitura de listas de palavras para destacar
o “Inicial; ter uma frequência de leitura articulada à tarefa de destacar/buscar palavras
com determinada letra; fazer exercícios de
pesquisa e registro para consulta posterior
até chegar à memorização; participar de jogos que favoreçam a memorização e outros.
Deve-se observar que a construção da ortografia se inicia após a aquisição da base alfabética.
Atividades em que o aluno identifique as sílabas tônicas das palavras: quais apresentam vogais abertas e quais apresentam vogais fechadas; reconhecer sinais gráficos
tais como; acento agudo e o circunflexo; relacionar o primeiro com vogais abertas e o
segundo, com as fechadas.
Atividades em que o aluno identifique as sílabas de palavras, classificando-as e reconhecendo sua posição no grupo, ressaltando
o seu uso para a metalinguagem, tendo
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• Aprendizado das convenções relativas
à ortografia e pontuação;
• Participação nas situações de produção em parceria;
• Organização do texto de acordo com as
condições de produção;
• Adequação do nível de informatividade
do texto;
• Emprego de estratégias de coesão e
coerência.
• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem por meio de ficha periodicamente discutida com
cada criança, em que se explicitem indicadores a respeito de:
• Interesse em produzir (em parceria e
individualmente) textos de autoria;
• Empenho em revisar versões de texto
próprio e do outro;
• Participação nas atividades de reflexão
sobre a língua;
• Aprendizado das convenções da escrita.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo à produção da criança, em que se apontam os avanços
conseguidos.
Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem e sobre a participação.
• No processo de avaliação a partir do
preenchimento de campo específico
da mesma ficha utilizada pelo professor e discussão conjunta.
Pelo grupo:

• Identificação e diferença nos
textos, a função dos substantivos e verbos, reconhecendo as
funções que podem assumir
nos enunciados, como ferramentas de constituição da legibilidade do texto (agente,
ação, objeto da ação).
• Identificação nos textos, dos
adjetivos e sua função de atribuir características aos substantivos. Ampliando seus recursos na qualificação de processos, personagens e locais
em que as ações se desenvolvem.
• Identificação nos textos e na
produção textual do uso de
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como
recurso coesivo anafórico.
Considerando sua variedade e
garantindo-lhes escolhas adequadas às intenções de significação em situações de leitura, produção e revisão de
texto.
• Reconhecimento de prefixos e
sufixos formadores de palavras derivadas de substantivos, adjetivos e de verbos. Utilizando-os para compreender
palavras e para formar novas
palavras.

• Função
dos
substantivos e
verbos.

•
•

• Função dos adjetivos.

• Pronomes como
recursos coesivos.

•

• Prefixos e sufixos.

•

como objetivo a progressão do conhecimento de sinais gráficos.
Atividades em que o aluno identifique a sílaba tônica em palavras, observando a pronuncia quanto a tonicidade.
Atividades de leitura em que os alunos analisem os efeitos de sentido produzidos pelo
uso da pontuação. E, na escrita discutir possibilidades e analisar os efeitos de sentido
produzidos (nesse caso, elaborar discurso direto e/ou indireto) e selecionar a mais adequada às intenções de significação. A pontuação de discurso direto inclui o emprego de
verbos dicendi — que indicam quem está falando e de que modo. Exemplo: disse o rapaz; respondeu prontamente; entre outros —
em diversos locais do enunciado (antes, no
interior ou depois da fala).
Atividades em que o aluno compreenda as
classes gramaticais das palavras indicadas
(substantivos e verbos) e identifique as funções sintáticas que elas podem assumir nos
enunciados, prevendo um trabalho reflexivo
de observação, análise, comparação e derivação de regularidades no uso de classes de
palavras; e utilizar os saberes gramaticais
como ferramentas de constituição da legibilidade. A atividade deve prever não os exaustivos exercícios de análise sintática, mas a
utilização instrumental desse saber para tomar decisões sobre a legibilidade do texto
produzido, especialmente durante a revisão
coletiva.
Atividades de reconhecimento do adjetivo
como a classe de palavra que atribui características aos substantivos. É interessante
que o aluno faça atividades reflexivas, com
base em inventários, observação, análise,
comparação
e
levantamento
de
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• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto às produções
coletivas de texto.

•

•

•
•

•
•
•

•

regularidades que caracterizem essa classe
de palavras; usar os saberes gramaticais
como ferramentas de constituição da legibilidade do texto.
Situações de estudo reflexivo de observação, análise, comparação e derivação de regularidades no trabalho com as classes gramaticais das palavras indicadas (pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos) e
identificar os papéis que os mesmos desempenham na constituição da coesão do texto.
Atividades em que o aluno reflita e reconheça palavras que derivam de outras e que
possuam o seu sentido modificado pelo
acréscimo de afixos (no início ou no final delas), prevendo: observação, análise e comparação. E assim, eliminar dúvidas quanto à
forma, de sentido e de compreensão vocabular no uso dos afixos.
Atividades sequenciadas em que a ortografia
seja objeto de reflexão*, incluindo. Exemplo:
Ditado de texto curto (ou fragmento), para focalizar questões ortográficas previamente
selecionadas, com pausas para verificar dúvidas antes da escrita;
Ditados em parceria, que possibilitem à criança enfrentar diferentes desafios (ditar,
grafar ou revisar);
Jogos em que ocorra a comparação entre
forma correta e incorreta de escrita da palavra;
Discutir sobre formas incorretas que poderiam aparecer na escrita de algumas palavras e a existência ou não de regras ortográficas para cada caso;
Registro coletivo de conclusões provisórias
até o grupo chegar a uma formulação satisfatória a respeito da regra ortográfica.
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Campo da vida cotidiana
• Identificação e reprodução de
textos instrucionais. Exemplo:
(receitas, instruções de montagem), digitais e/ou impressos, conforme formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos
a serem seguidos), diagramação específica dos textos desses gêneros (lista de ingredientes ou materiais e instruções de execução – "modo de
fazer").
• Identificação e reprodução de
gêneros textuais epistolares e
diários. Com formatação própria, desses textos (relatos de
acontecimentos, expressão de
vivências, emoções, opiniões

• Textos instrucionais.

• Gêneros textuais epistolares e
diários.

• Prioridade: o que pode contribuir para maior
adequação e legibilidade dos textos dos alunos em dado momento.
• Organização de listas de palavras de ortografia irregular de uso mais frequente, para memorização.
• Consulta orientada ao dicionário. Especialmente para resolução de dúvidas quanto à
grafia correta, nos casos de inexistência de
regras (irregularidade ortográfica).
• Nesse caso, o professor fornece as informações necessárias a respeito de como se organizam as palavras no dicionário.
• Atividades coletivas de análise de textos
bem escritos, para observar as escolhas do
autor, quanto à pontuação;
• Situações de uso da escrita para entretenimento. Exemplo: palavras cruzadas, jogos e
outros.
Campo da vida cotidiana
• Atividades em que o aluno reconheça, no
processo de leitura, os recursos linguísticos
e discursivos que constituem os gêneros receitas e instruções de montagem; digitais
e/ou impressos, com ajuda do professor, de
modo que seja possível empregá-los adequadamente nos textos a ser produzidos.
Pode-se realizar projeto de criação de vlog,
com apresentação de receitas regionais.
• Atividades em que o aluno reconheça, no
processo de leitura, recursos linguísticos e
discursivos que constituem os gêneros epistolares e diários (relatos de acontecimentos,
expressão de vivências, e outros) de modo
que seja possível empregá-los adequadamente nos textos a serem produzidos. Podese desenvolver projeto de escrita de cartas
pessoais; produzir um blog ou enviar e-mails.
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ou críticas) assim com, diagramação específica dos textos
desses gêneros (data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura).
Campo da vida pública
• Identificação e reprodução de
notícias, manchetes, lides de
notícias (simples para público
infantil) e cartas de reclamações (revista infantil), digitais
e/ou impressas, com formatação e diagramação específica
de cada um desses gêneros,
inclusive em suas versões
orais.
• Análise do uso de adjetivos em
cartas dirigidas a veículos da
mídia impressa e/ou digital
(cartas do leitor ou de reclamações a jornais ou revistas),
digitais e/ou impressas.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Identificação e reprodução de
relatórios de observação e
pesquisa, com formatação e
diagramação específicas desses gêneros (sequência e/ou
lista de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo dos resultados), inclusive em suas
versões orais.
Campo artístico-literário
• Identificação em narrativas,
de cenários, personagem central, conflito gerador, resolução e ponto de vista,de acordo
como as histórias são

• Notícias, manchetes, lides de
notícias e cartas
de reclamações
(revista infantil),
digitais e/ou impressas.

• Adjetivos
cartas.

em

Campo da vida pública
• Atividades de leitura para identificar e reconhecer os recursos linguísticos e discursivos
pertencentes ao gênero jornalístico, para
emprega-lo adequadamente nos textos produzidos. Pode ser desenvolvido projetos
para elaborar cartas de reclamação de serviços, de produtos, notícias e outros) para ser
publicadas em revistas e/ou jornais impressos e/ou digitais em sites especializados.
• Atividades em que o aluno identifique e analise, no processo de leitura, o papel dos adjetivos na (re)construção de sentidos de cartas do leitor ou de reclamação, de modo que
seja possível empregá-los adequadamente
nos textos a ser produzidos.

• Formas de composição dos textos.

Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades em que o aluno reconheça, no
processo de leitura colaborativa, os recursos
linguísticos e discursivos que constituem os
gêneros: lista de itens, tabela, ilustrações,
gráficos, resumo dos resultados dentre outros. De modo que seja possível empregá-los
adequadamente nos textos a ser produzidos.

• Formas de composição de narrativas.

Campo artístico-literário
• Atividades de identificação em narrativas; de
cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e ponto de vista presentes na
narrativa. Diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoa, levando em
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narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira
pessoas.
• Diferença entre discursos indireto e direto, determinando o
efeito de sentido dos verbos
de enunciação e explicando o
uso de variedades linguísticas
no discurso direto (quando for
o caso).
• Identificação em textos versificados, dos efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de
metáforas.

• Produzir textos nos
gêneros previstos
para o ano. Atentando em adequálos às diferentes situações comunicativas e torná-los coesos e coerentes.

Todos os campos de atuação
• Planejamento com a ajuda do
professor, de textos que serão
produzidos, considerando:
• A situação comunicativa;
• Os interlocutores (quem escreve/para quem escreve?);
• A finalidade ou o propósito (escrever para quê?);

• Discurso direto
e indireto.

• Formas de composição de textos poéticos.

• Planejamento e
produção textual,
considerando os diferentes processos da escrita.

consideração o estudo de textos poéticos da
cultura tradicional regional, nacional e aquelas consideradas de culturas periféricas.
Quanto à identificação de pontos de vista,
são muito produtivas as leituras de obras
que apresentam textos clássicos narrados
sob a perspectiva de outro personagem da
história base.
• Atividades de leitura de reconhecimento das
diferenças e semelhanças entre discurso direto e indireto, enfocando não apenas a pontuação, mas o uso dos verbos dicendi. Compreendendo que a presença, na fala de personagens, de variedades linguísticas diferentes daquela em que o texto é narrado produz efeitos de sentido relevantes.
• Atividades colaborativas de leitura para identificar, em textos versificados, os efeitos de
sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. Reconhecendo que recursos linguísticos e discursivos
constituem os gêneros literários.
• Situações de transcrição de textos ou fragmentos (letras de música, piadas, receitas)
informações úteis a projetos em andamento,
síntese coletiva sobre assunto estudado.
• Situações de produção de textos com destinatários reais (diversos graus de formalidade), que circulem no ambiente social cotidiano.
Todos os campos de atuação
• Atividades em que o aluno reconheça e considere os diferentes processos da escrita e
com ajuda do professor, planejar o conteúdo
do texto de acordo com o gênero.
• Criar conteúdo temático (contos em geral,
crônicas e outros) ou de pesquisa nos gêneros: notícia, verbetes, artigos em geral e
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Observação:
• As formas de avaliação dos conteúdos
referentes a todos os objetivos que dizem respeito à escrita foram especificadas em um único bloco, apresentado
acima.
Observação:
• As formas de avaliação dos conteúdos
referentes a todos os objetivos que

Revisar em parceria, textos próprios
e de outros. Buscar
a melhor versão
possível para o momento, levando em
consideração
as
condições de produção estabelecidas.

• A circulação (onde o texto vai
circular?);
• O suporte (qual é o portador do
texto?);
• A linguagem?
• Organização e forma do texto;
• o tema, pesquisando em
meios impressos e/ou digitais,
sempre que for necessário, informações necessárias à produção do texto, organizando
em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
• Releitura e revisão do texto
produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de
• Ortografia e pontuação, identificando a necessidade de:
• Substituir elementos inadequados à situação comunicativa;
• Incluir informações que faltam
e eliminar as redundantes;
• Evitar repetições de termos,
utilizando elementos coesivos
apropriados;
• fazer ajustes variados quanto
à coesão (referencial e sequencial).
• Edição da versão final do
texto, em colaboração com os
colegas e ajuda do professor,
ilustrando quando for o caso,
em suporte adequado, manual
ou digital.

•
•
•
•
•
• Revisão
texto.

de
•

•

•
• Edição de texto.

outros; planejar o texto parte a parte, na ordem demandada pelo gênero trabalhado.
Revisão coletiva de um texto preparado pelo
professor ou versão de texto escrito por um
aluno, destacando os seguintes aspectos:
Suficiência, relevância e articulação das informações;
Estratégias de coesão e coerência textual
(pontuação, uso de conectivos, substituição
lexical, pronominalização;
Ortografia; outros
Produção em colaboração com colegas de
nova versão de um texto com base em bilhetes (Indicações do professor quanto a aspectos a ser melhorados).
Edição de textos utilizando ferramentas digitais (com ajuda do professor). E com Possibilidade de elaborar projetos para criar de textos a partir folhetos com orientações sobre
questões/problemas locais; guias de pesquisas sobre povos indígenas/africanos ou assuntos de interesse da turma, entre outros.
Possiblidade de atividades Interdisciplinar
com Arte no que se refere à utilização de diferentes tecnologias e recursos digitais nos
processos de criação.
Atividades que propiciem a prática de reflexão (compartilhada ou individual) sobre a linguagem escrita, a partir da necessidade de
aprimorar um texto que circulará na sala de
aula ou fora dela fazendo uso de regularidades morfológico-gramaticais.
Atividades de revisão em que o professor
atua como principal parceiro, em grupos nos
quais a heterogeneidade de conhecimentos
a respeito da escrita favoreça a colaboração
e a própria aprendizagem, analisando a utilização de recursos coesivos, evitando problemas de compreensão e garantindo a
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dizem respeito à escrita foram especificadas em um único bloco, apresentado acima.

• Utilização de software, inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os
textos produzidos. Explorando
os recursos multissemióticos
disponíveis.
• Uso progressivo e adequado
(com ajuda do professor) de
estratégias de coesão e coerência, utilizando, ao produzir
um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Tais
como: ortografia, regras básicas de concordância nominal
e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação,
ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto,
quando for o caso.
• Verificação passo a passo da
clareza do texto em produção:
articulação entre o que já produzido e o que será escrito;
correção ortográfica; adequar
a pontuação (com ajuda do
professor).
• Utilização (ao produzir um
texto), de recursos de referenciação (por substituição lexical
ou por pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado
ao gênero, recursos de coesão
pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo,
causa, oposição, conclusão,

• Utilização
de
tecnologia digital.

• Coesão e coerência.

• Adequação da
escrita do texto.

coerência do texto, ao utilizar os recursos de
referenciação; vocabulário apropriado ao gênero; recursos de coesão pronominal e articuladores de relação de sentido.
• Atividades de revisão de reescrita em que
uma criança lê a produção de outra e faz sugestões para melhorá-la, a partir da indicação do que “não compreendeu”/ “está fora
de ordem”/ “está faltando” / “está errado”,
dividindo o texto em parágrafos, respeitando
as normas da pontuação, o encadeamento
das ideias e a hierarquia das informações
presentes, de acordo com as características
do gênero e a finalidade comunicativa.
• Projetos didáticos que potencializem o envolvimento das crianças em atividades sequenciadas de produção de textos de um mesmo
gênero ou de diversos gêneros (para um jornal mural, por exemplo).
• Situações de trabalho em pequenos grupos,
nas quais, sob orientação do professor, cada
criança realiza uma tarefa diferente: produzir, grafar, revisar o texto.

• Relações anafóricas na referenciação e construção da coesão.
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comparação), com nível suficiente de informatividade.
• Organização do texto em unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos, seguindo as
normas gráficas e de acordo
com as características do gênero textual.
Campo da vida cotidiana
• Planejamento e produção de
cartas pessoais, diários, e gêneros da cultura digital (mensagens de WhatsApp, SMS),
para expressar sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. De acordo com as convenções dos gêneros carta, diário e gêneros da cultura digital. Considerando a situação
comunicativa e tema/assunto
do texto.
• Planejamento e produção de
textos injuntivos instrucionais,
com a estrutura características desses textos (verbos imperativos, indicação de passos
a serem seguidos) e mesclando palavras com imagens
e recursos gráfico-visuais.
Considerando a situação comunicativa e tema/ assunto
do texto.

• Progressão temática e paragrafação.

• Planejamento e
produção
de
cartas pessoais,
diários, e gêneros da cultura digital.

• Planejamento e
produção de textos
injuntivos
instrucionais.

Campo da vida cotidiana
• Atividades de escrita de textos em que: a) envolvam análise de textos dos gêneros de
carta pessoal e diário, de modo a explicitar
as suas características, construindo registros que possam repertoriar a produção; orientem o uso de procedimentos escritores,
como: reler o que está escrito para continuar, consultar o planejamento para tomar
decisões no momento da escrita e revisar no
processo e ao final. Pode-se propor a escrita
de cartas ficcionais, com ajuda do professor,
a partir de obras literárias de relevância
(como O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá,
de Jorge Amado).
• Atividades em que o aluno planeje a produção de textos injuntivos instrucionais, analisando as suas características, construindo
registros que possam repertoriar a produção; orientem o uso de procedimentos escritores, como: reler o que está escrito para
continuar, consultar o planejamento para tomar decisões no momento da escrita e revisar ao longo do processo e ao final. Pode-se
desenvolver projetos temáticos, como, por
exemplo exposição de origamis preferidos
da classe (apresentados com as devidas instruções escritas em espaço reservado para
que o visitante possa arriscar-se a produzilos), mural de dobraduras e as devidas instruções, espaço do brinquedo, no qual
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Campo da vida pública
• Produção de cartas dirigidas a
veículos da mídia impressa
e/ou digital (cartas do leitor ou
de reclamações a jornais ou
revistas), dentre outros gêneros do campo político-cidadão.
Com opiniões e críticas, de
acordo com as convenções do
gênero carta, considerando a
situação
comunicativa
e
tema/assunto do texto.
• Produção de anúncios publicitários, textos para campanhas
de conscientização, destinados ao público infantil, observando os recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda (cores, imagens, slogan, escolha
de palavras, jogo de palavras,
tamanho, tipo de letras e diagramação).
• Expressão de opinião e defesa
do ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola
e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

• Produção
de
cartas dirigidas
a veículos da mídia
impressa
e/ou digital.

• Produção
de
anúncios publicitários.

• Opinião e defesa do ponto de
vista.

visitantes são instigados e orientados a montar brinquedos antigos, a partir de um modelo e de instruções escritas, com assessoria dos alunos.
Campo da vida pública
• Atividades de estudo das características dos
espaços leitores em mídias impressas e digitais, para que os alunos compreendam como
funciona os espaços dos leitores, bem como
as regras de uso desses ambientes, para
que assim produzam cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital, observando:
a diferença entre argumentar e divulgar discurso de ódio; o respeito à diversidade de
opinião sobre temas atuais.
• Atividades de produção, em colaboração, de
gêneros publicitários, utilizando os recursos
de persuasão (cores, imagens, slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e
tipo de letras, diagramação), apropriados
nos textos: anúncios publicitários, textos de
campanha de conscientização destinados
ao público infantil. Podem ser desenvolvidos
projetos interdisciplinares que abordem temáticas relevantes para a comunidade local,
como a conservação do patrimônio público,
a preservação de recursos naturais, a conscientização sobre a necessidade de consumo sustentável, o repúdio ao preconceito,
a valorização da cultura local, entre outros.
• Atividades de produção de comentário/carta
de leitor no jornal escolar, carta aberta à comunidade dentre outros do gênero opinativo, em que levem os alunos a expressar
pontos de vista sobre temas controversos de
sua vivência (como o bullying, o uso da tecnologia na sala de aula etc.) e argumentar
para legitimar essas opiniões, observando a
situação/tema ou assunto e ao uso
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Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Planejamento e produção detextos para apresentar resultados de observações e pesquisas em fontes de informações.
Incluindo, quando pertinente,
imagens, diagramas e gráficos
ou tabelas simples. Considerando a situação comunicativa
e tema/assunto do texto.

• Planejamento e
produção de textos para apresentar resultados de observações e pesquisas em fontes
de informações.

Campo Artístico-literário
• Criação de narrativas ficcionais (com certa autonomia),
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e
imagens apropriadas para
sustentar o sentido do texto.
Utilizando
também,

• Escrita
autônoma de narrativas ficcionais.

adequado do registro formal dos recursos de
argumentação. Pode-se prever a participação dos alunos em interações verbais que requeiram a argumentação, como debates, seminários, mesas-redondas, assembleias, entre outras, para que se informem sobre as
questões temáticas; discutam as opiniões
para terem argumentos na produção do
texto. (EF35LP15)
Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades de planejamento e produção de
textos, em parceria, para apresentar resultados de observação e pesquisa em apresentações orais. As pesquisas podem assumir
caráter interdisciplinar, com temas como:
povos originários do Brasil, imigrantes, entre
outros. Há, aqui, oportunidade de trabalho
interdisciplinar com Matemática; Ciências;
História; e Geografia, associadas à coleta,
leitura, comparação e interpretação de dados, com apoio de recursos multissemióticos, incluindo gráficos e tabelas. É possível,
ainda, propor que: definam o gênero a ser
produzido nos resultados de observações e
pesquisas apresentados e proponham análise de textos para explicitar suas características, construindo registros que possam repertoriar a produção; orientem o uso de procedimentos escritores, como: reler o que
está escrito para continuar, consultar o planejamento para tomar decisões na escrita e
revisar no processo e ao final.
Campo Artístico-Literário
• Atividades de produção de narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e
imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. É possível
prever
o
estudo
de
narrativas
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marcadores de tempo, espaço
e fala de personagens.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

representativas da cultura local, nacional e
universal (culturas africana e latino-americana, por exemplo), além de ampliar com a
criação parcial (produzir parte desconhecida
de um conto lido) e/ou colaboração no planejamento.
Situações de produção coletiva de novos textos por meio da transformação de outros
(por exemplo, inserção de situações, personagens imaginados ou de diferentes histórias, diálogos).
Situações de produção em parceria de textos associados a imagens (legendas, histórias em quadrinhos).
Atividades de produção de partes de texto:
Completar sequência narrativa (como uma
situação acaba ou inicia, o que virá a seguir);
Acrescentar características a seres e ambientes em sequência descritiva deum texto;
Introduzir perguntas e/ou respostas em diálogos.
Atividades sequenciadas de produção de
textos, sob orientação do professor, que envolvam:
Compartilhamento de ideias sobre o gênero
e o tema proposto;
Elaboração de rascunhos, incluindo as reorganizações que se fizerem necessárias, para
obtenção da melhor versão possível.
Atividade de levantamento e seleção de recursos expressivos (como comparações, interjeições, diminutivos ou aumentativos), inserida em sequência de produção coletiva
de texto.
Atividades que propiciem a prática de reflexão conjunta sobre a linguagem escrita a
partir da necessidade de aprimorar um texto
que circulará na sala ou fora dela.
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• Atividades de revisão de reescrita em que o
professor atua como principal parceiro em
grupos nos quais a heterogeneidade de conhecimentos a respeito da escrita favoreça
a colaboração e a própria aprendizagem.
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9. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 4º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Comunicar-se pela
fala espontânea em
diferentes
situações de interlocução em que sejam
manifestados sentimentos, ideias e
opiniões; relatadas
experiências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convites, pedidos, propostas ou
respostas a eles;
apresentados argumentos e contra-argumentos; desenvolvidas reflexões
críticas; negociados
acordos; elaboradas conclusões sobre questões suscitadas por fontes diversas de informação, utilizando a linguagem oral de
modo planejado em
situações que favoreçam o progressivo domínio de registros formais.

Todos os campos de atuação
• Participação em situações de
intercâmbio oral com clareza,
preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de
voz audível, boa articulação e
ritmo adequado, reconhecendo a importância do domínio de vários usos da fala, dos
mais coloquiais aos mais formais. (Conteúdo da capacidade “linguagem oral de modo
planejado”).

• Propostas de atividades

• Intercâmbio
conversacional
em sala de aula.

Todos os campos de atuação
• Situações de diálogo a respeito de necessidades cotidianas ou específicas, que permitam à criança falar, ouvir com atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular e
responder perguntas, explicar e ouvir explicações, manifestar e acolher opiniões, etc.
(convidar, solicitar, propor, criticar, fazer
acordo).
• Situações como pequenos seminários, mesas-redondas, entrevistas que podem ou
não estar inseridas em atividades sequenciadas que requeiram uma escuta atenta, envolvendo gêneros como: exposição oral, discussão argumentativa e/ou debate, entrevista oral etc.

• Valorização da eficiência da
linguagem do grupo social na
comunicação cotidiana.

• Rodas de conversa em que a criança tenha
oportunidades de relatar, descrever, expor,
comentar, opinar, debater, tratar de questões relacionadas a situações vividas, notícias ou vidas, fatos relevantes etc., respeitando os turnos da fala e utilizando gravações em áudio e/ou vídeo.

• Valorização da cooperação
como fator determinante da
qualidade da produção oral e
do intercâmbio comunicativo.
• Valorização do diálogo na realização de atividades conjuntas, mediação de conflitos ou
divergências e tomada de decisões coletivas.
• Escuta, com atenção, de falas
de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos

• Escuta atenta.

• Atividades de apresentações teatrais, expressões corporais associadas à fala, com o
objetivo de determinar seu papel na construção dos sentidos dos textos orais, possibilitando que a classe emita opiniões sobre a
qualidade das apresentações, além de sugestões e/ou soluções para aprimorá-la.
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à fala e à escuta.
• Observação, registro sistemático de
como cada criança procede, tanto em
situações cotidianas, como naquelas
planejadas com a intenção de favorecer o desenvolvimento da comunicação oral, e comparação periódica das
anotações, para análise da evolução.
• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem, por meio de ficha periodicamente discutida com
cada criança, em que se explicitem indicadores relativos a:
• Compreensão de textos orais;
• Utilização da fala espontânea e da fala
planejada;
• Empenho em adequar a fala a cada situação comunicativa;
• Participação em situações de intercâmbio oral.
• Acompanhamento do processo colaborativo das crianças, em situações de intercâmbio oral, por meio de ficha periodicamente discutida com a classe,

esclarecimentos sempre que
necessário.

Possibilidade de trabalho interdisciplinar
com Arte.

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

• Características
da conversação
espontânea presencial.

• Atribuição de significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na
fala, como direção do olhar,
riso, gestos, movimentos da
cabeça (de concordância ou
discordância), expressão corporal, tom de voz.

• Aspectos
não
linguísticos (paralinguísticos)
no ato da fala.

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

• Finalidades da
interação oral.

• Identificação de gêneros do
discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas características linguístico-expressivas
e composicionais (conversação espontânea, conversação
telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na
TV, debate, noticiário de rádio
e TV, narração de jogos

• Gêneros do discurso oral.

em que se explicitem indicadores relativos a:
• Respeito à fala do outro;

• Situações em que as crianças precisem compartilhar ideias para: resolver um problema
cotidiano, apresentar algo que está sendo
produzido na classe, definir o destino de produções orais ou escritas, para resolver um
conflito, etc.
• Situações de atividades como seminários,
mesas-redondas, rodas de conversa, programas de TV etc., que envolvam gêneros como:
exposição oral, discussão argumentativa
e/ou debate, entrevista oral etc., vivenciando o estudo da situação comunicativa
(como assistir a entrevistas); o planejamento
e análise do gênero e suas marcas linguísticas (identificar o recurso de considerar a resposta e reelaborar a próxima pergunta, por
exemplo). Além disso, recomenda-se o trabalho em colaboração realizado coletivamente,
progredindo para situações em que a autonomia é cada vez mais requerida.
• Situações de atividade em que estimule a
curiosidade, o reconhecimento e o respeito
relativos à variação linguística local e nacional, vivenciando gêneros que circulem em
variadas situações de comunicação, como
ouvir canções com legendas, participar de
saraus lendo e declamando textos etc. Tais
situações devem contemplar produções locais e de diferentes regiões do país, favorecendo o convívio respeitoso com a diversidade linguística, de modo a legitimar os diferentes falares do Brasil, sem sobrepor uma
variedade à outra. Possibilidade de trabalho
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• Adequação dos diálogos travados;
• Pertinência das intervenções;
• Contribuição nas situações avaliativas.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo à produção da criança, em que se apontam os avanços
conseguidos.
Pela criança:
• • Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem, e sobre a participação
no processo de avaliação, a partir do
preenchimento de campo específico,
da mesma ficha utilizada pelo professor e discussão conjunta.
Pelo grupo:
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados, quanto ao aprimoramento dos intercâmbios comunicativos, a partir da análise das fichas preenchidas.

esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).
• Escuta de gravações, canções,
textos falados em diferentes
variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por
diferentes grupos regionais ou
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos.

• Variação linguística.

• Retomada dos principais tópicos dos textos ouvidos (com
ajuda).

• Comparação de
diferentes opiniões e informações.

• Comparação de diferentes opiniões e informações veiculadas em textos orais (com
ajuda).

• Posicionamento
crítico.

• Posicionamento crítico diante
da diversidade de pontos de
vista.

• Defesa de pontos de vista.

interdisciplinar com Geografia e História, no
que se refere à identificação de características regionais, urbanas e rurais da fala, respeitando as diversas variedades linguísticas.

• Autoconfiança na defesa de
pontos de vista.
• Apresentação de exemplos
e/ou dados para reforço dos
próprios pontos de vista e contestação dos contrários (com
ajuda).
• Disponibilidade para negociar
acordos.
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• Ajuste da fala em função das
reações dos interlocutores
(com ajuda).

• Linguagem formal e informal.

• Identificação das razões de
mal-entendidos na comunicação oral e levantamento de
possíveis
soluções
(com
ajuda).
• Análise crítica (com ajuda) da
participação, própria e alheia,
nos intercâmbios orais.
Campo Artístico-Literário
• Reconto oral de textos literários lidos pelo professor, com
e sem apoio de imagem.

• Reconto oral.

• Declamação de poemas, com
entonação, postura e interpretação adequadas.

• Declamação.

• Representação de cenas de
textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.

• Encenação.

Campo artístico-literário
• Situações de revisão da produção oral em
que as crianças ouçam recontos e sejam
convidadas a sugerir alterações considerando a situação comunicativa: o espaço
onde será recontada a história, os conhecimentos do destinatário, a adequação a linguagem que se usa para escrever.
• Atividades de estudos de textos poéticos da
cultura local, nacional, tradicionais e aqueles referentes às culturas periféricas, especialmente os mais representativos e vivos nas
culturas locais, em que o estudante, conheça os efeitos de sentido em jogo e possa
ler/recitar/cantar com fluência, ritmo e entonação adequados. Sugere-se que a atividade
esteja inserida em projeto/sequência de estudo de textos nos gêneros citados para
apresentação em sarau, slam etc.
• Situações de oralização de textos dramatúrgicos de acordo com as indicações autorais
constantes das rubricas. Pressupõe a leitura
compreensiva e o estudo prévios do texto a
ser representado, com ênfase sobre as relações que se podem estabelecer entre a escrita e a fala. Seu desenvolvimento demanda
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Campo da Vida Cotidiana
• Observação, em vídeo digital,
de programa infantil com instruções de montagem, de jogos e brincadeiras e, apartir
dele, planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo.

• Tutoriais em áudio ou vídeo.

Campo da Vida Pública
• Produção de jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e
na internet, orientando-se por
roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado / televisivo
e entrevista.

• Produção de jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas.

a participação do aluno em práticas de leitura e análise de textos dramáticos.
Campo da vida cotidiana
• Atividades de compreensão de textos instrucionais veiculados em mídia digital, além de
duas outras operações complexas: planejar
e produzir tutoriais, propondo que: envolvam
análise de textos, dos gêneros previstos para
extrair as suas características, de acordo
com a situação comunicativa; prevejam o
planejamento do texto a ser produzido, considerando a situação em que irá circular; orientem a produção/textualização deste. Há,
aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com Arte e Educação Física, voltadas à
experimentação e compreensão de jogos e
brincadeiras.
Campo da Vida Pública
• Atividades de produção de materiais jornalísticos (orais e/ou escritos) para diferentes mídias, fazendo a análise da mídia e dos textos/gêneros que nele circulam, para: produzir a escrita do texto a ser lido; organizar esquema do texto a ser produzido oralmente, o
que requer muito ensaio coletivo, com análise crítica; estudar os recursos a serem empregados nesse material, considerando a especificidade da mídia e ambiente no qual
será veiculado o material. Além disso, podem prever: a seleção e estudo dos textos a
serem produzidos para compreender suas
características, de acordo com a situação comunicativa; o planejamento/pesquisa do
conteúdo temático e considerando a situação em que irá circular o tipo de mídia. É possível propor habilidades que orientem a produção/revisão colaborativa e que estejam
inseridas em projetos de produção de jornais
editados para circular em blogs e rádios
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Campo das Práticas de Estudo e
Pesquisa
• Uso da escrita como apoio
para o planejamento da fala
(com ajuda).

• Planejamento
da fala.

• Escuta atenta de apresentações de trabalhos realizados
por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.

• Escuta de textos
orais.

• Identificação das ideias principais em situações formais de
escuta de exposições, apresentações e palestras.

• Compreensão
de textos orais.

• Planejamento cooperativo e
produção de textos orais de
acordo com:

• Planejamento
de texto oral.

• A intenção comunicativa;
• As características dos gêneros
em uso;
• Os conhecimentos prévios dos
ouvintes;
• As relações entre os interlocutores, além de exigências específicas da situação.
• Exposição de trabalhos ou
pesquisas escolares, em sala
de aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.),

comunitárias da escola. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a Arte,
no que se refere à identificação de elementos teatrais na vida cotidiana, no caso, nos
gêneros jornal falado/televisivo e entrevista.
Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa
• Situações em que se priorize a recuperação
do que foi ouvido (de um colega, do professor, no rádio, na TV etc.), com preservação
do encadeamento das ideias principais e inferência da intenção do locutor, prevendo:
procedimentos de registro de informações
consideradas importantes e de dúvidas a serem apresentadas ao final da exposição; elaboração de questões a serem feitas ao locutor, ao final da exposição, para esclarecimentos, posicionamentos em relação à fala
etc.; trabalho em colaboração inicial até chegar, progressivamente, ao autônomo.
• Situações de análise crítica do intercâmbio
oral na classe, sob orientação do professor,
com ênfase o estudo de temas sociais relevantes para a comunidade local, levando em
consideração aspectos como:
• Atenção ao turno da fala;
• Pertinência de respostas, sugestões e comentários;
• Recuperação do conteúdo ouvido por meio
de esquemas ou tabelas que envolvam diferentes situações formais de escuta e induzam ao ensino das formas de registro que
possibilitem a recuperação da fala;
• Cordialidade na discussão.
• Exposições orais sobre temas em estudo nas
diferentes áreas de conhecimento -atividades sequenciadas que incluam:
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orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de
fala e adequando a linguagem
à situação comunicativa.

• Esclarecimento de dúvidas sobre a questão
central;
• Elaboração coletiva de roteiro prévio à busca
de fontes;
• Consultas pertinentes;
• Elaboração de roteiro final;
• Apresentação das conclusões;
• Avaliação conjunta da forma e do conteúdo
da exposição.
• Resumos orais de textos ouvidos, em parceria: atividades sequenciadas que incluam:
• Escuta atenta;
• Esclarecimento de dúvidas;
• Identificação dos tópicos principais;
• Organização prévia da fala.
• Situações em que sejam propiciadas condições para o aprimoramento da participação
planejada em intercâmbios orais, tais como
debates para resolução de problemas de diferentes naturezas, em que ocorram:
• Identificação da questão central;
• Levantamento de hipóteses de solução;
• Seleção e programação de encaminhamentos mais adequados, sob orientação do professor.
• Entrevistas para coleta de informações sobre temas em estudo, sob orientação do professor atividades sequência das que incluam:
• Definição de tópicos;
• Elaboração das perguntas;
• Execução da entrevista;
• Registro das respostas;
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• Análise do desenvolvimento da entrevista
(dificuldades encontradas, aspectos positivos, procedimentos que podem ser melhorados).
• Situações, desenvolvidas no âmbito ou não
de projetos, que envolvam planejamento cooperativo, ensaio e posterior análise crítica
da classe: encenação de diálogos; simulação de eventos de uso público da fala.
• Apreciação de situações de comunicação
oral (presenciadas ou gravadas), sob orientação do professor, com foco em aspectos
como:
• Adequação do registro, considerando contexto, interlocutor (es) e propósito;
• Pertinência e suficiência de informações, explicações;
• Encadeamento de ideias;
• Hesitações, repetições, ênfases, correções;
• Uso de marcadores conversacionais
como“eu acho”, “quer dizer”, “então”,
“daí”,“aí”, “viu?”, “sabe?”, “né?”, “certo?”;
• Dicção, inflexão, projeção da voz, ritmo;
• Gesticulação, postura;

• Ler, de modo autônomo e voluntário,
textos correspondentes a diferentes
gêneros selecionados para o ano e
desenvolver

Todos os campos de atuação
• Valorização da leitura como
fonte de aprendizagem, informação, divertimento e sensibilização.

• Importância da
leitura.

• Interesse pela diversidade cultural refletida em textos

• Diversidade cultural nos textos.

• Efeito produzido pela fala no(s)interlocutor(es), considerando a intenção comunicativa.
Todos os campos de atuação
• Leitura em voz alta pelo professor (inclusive
em “capítulos”, quando preciso), para compartilhar textos com diferentes propósitos
como, sensibilizar, divertir, informar.
• Situações que exijam uso de diferentes estratégias de abordagem do texto (leitura
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Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à leitura.
• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede como leitor
voluntário e autônomo, tanto em

procedimentos de
estudo propostos
pelo professor.

produzidos em diferentes regiões e épocas.
• Escolha e busca do que quer
ler, de acordo com interesses,
possibilidades, necessidades
pessoais.

pontual, item a item ou extensiva), de acordo
com a finalidade do leitor:
• Leitura
de
acordo com interesses pessoais

• Obtenção de informações precisas, sem considerar dados irrelevantes para o momento;
• Pesquisa sobre um tema;
• Domínio de regras ou de instruções para fazer algo;

• Disponibilidade para compartilhar opiniões, ideias e preferências sobre leituras realizadas.

• Resolução de dúvidas;
• Entretenimento;

• Disponibilidade para leituras
desafiadoras e ampliação do
repertório.

• Leituras desafiadoras.

• Identificação da função social
de textos que circulam em
campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se
destinam, com ajuda do professor.

• Função social
dos texto.

• Estabelecimento de expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da
forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais: recursos

• Estratégias
leitura .

• Conhecimento da obra de autores escolhidos.
• Leitura colaborativa, com pausas, para que
as crianças explicitem antecipações, inferências, dúvidas relativas ao texto.
• Situações coletivas de análise do texto
quanto a:
• Tema tratado;
• Informações explícitas (localização) e implícitas (inferência);

de

• Relações entre as ideias do texto, articulando as informações dos diferentes trechos, identificando as partes mais relevantes com base em pistas fornecidas pelo próprio texto e, por meio desse processo de sumarização, identificando a ideia central;
• Pluralidade de sentidos atribuídos (sentidos
literal e conotativo/figurado de palavras e
expressões);

atividades semelhantes às relacionadas na coluna anterior, como em situações de avaliação processual, relativas
aos objetivos estabelecidos para leitura.
• Comparação contínua dos registros de
acompanhamento da evolução da criança quanto a:
• Interesse em ouvir a leitura;
• Interesse em dedicar-se à leitura;
• Interesse em ler oralmente;
• Participação nas atividades coletivas
de comentário e apreciação de texto;
• Seleção de textos que atendam a seus
objetivos;
• Utilização de estratégias adequadas
para a compreensão dos diversos textos;
• Uso de dados textuais para construção
de pontos de vista;
• Identificação de relações entre ideias
do texto;
• Compreensão do sentido denotativo e
conotativo;
• Estabelecimento de relações entre
texto, ilustração e outros recursos complementares;

• Sequências narrativas, descritivas ou conversacionais;

• Iniciativa de procurar fontes adequadas para resolver dúvidas ou ampliar o
conhecimento;

• Relações entre texto e imagens a ele associadas e outros recursos gráficos visuais em
textos multissemióticos.

• Atitudes esperadas em espaços mediadores de leitura;
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• Desembaraço e fluência na leitura oral;

gráficos; imagens; dados da
própria obra (índice, prefácio
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas
antes e durante a leitura de
textos, checando a adequação
das hipóteses realizadas, com
ajuda do professor.

• Atividades de apreciação coletiva de textos,
para análise, sob orientação do professor, de
escolhas feitas por bons escritores:
• Recursos expressivos (comparações, interjeições, onomatopeias, diminutivo, aumentativo, superlativo, etc.);

• Localização de informações
explícitas em textos adequados para o ano.

• Informações explícitas.

• Identificação do efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.

• Efeitos de sentido.

• Leitura silenciosa e compreensão e, em seguida, leitura em
voz alta, com autonomia e fluência, de textos curtos com nível de textualidade adequado,
de acordo com a situação comunicativa.

• Decodificação/Fluência de
leitura.

• Escuta atenta de textos lidos
em voz alta.

• Escuta atenta.

• Seleção de livros da biblioteca
e/ou do cantinho de leitura da
sala de aula e/ou disponíveis
em meios digitais para leitura
individual, justificando a escolha e compartilhando com os
colegas sua opinião, após a
leitura.

• Formação de leitor.

• Identificação (com ajuda) das
finalidades
e
de

• Finalidades
e
especificidades
dos gêneros.

• Soluções adotadas para coesão referencial
e sequencial (elementos que marcam relações lógico-discursivas);
• Formas de garantir a coerência (continuidade de sentido).
• Situações de visita a espaços destinados à
leitura e a participação em atividades como
a roda de leitores, aprendendo: a selecionar
materiais de leitura (utilizando critérios pessoais de apreciação estética, tema etc.); a
usar espaços nos quais esses materiais circulam (frequentando salas de leitura e bibliotecas físicas e digitais, sabendo solicitar ou
encontrar materiais de leitura); a apreciar o
compartilhamento da leitura (utilizando os
critérios de apreciação pessoal para divulgar
sua opinião a respeito de materiais lidos, em
espaços escolares, como uma roda de leitores, ou digitais, como sites de comentários
sobre livros lidos).
• Situações de utilização dos conhecimentos
gramaticais e textuais já internalizados para,
em situações epilinguísticas (de uso se analisa o uso dos recursos textuais, e não a sua
sistematização em categorias), constituir os
sentidos do texto escrito, consolidá-los e/ou
resolver problemas de compreensão. Os recursos citados garantem a coesão (e a coerência) do texto, contribuindo para estabelecer a continuidade dos enunciados por meio
da recuperação do referente, como por
exemplo: Ex.: Hoje Ana lembrou-se de seu
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• Iniciativa para ampliação do repertório
de leitura.
• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem, por meio de ficha periodicamente discutida com
cada criança, em que se explicitem indicadores a respeito de:
• Ato de ler:
• Interesse e empenho em:
• Ouvir a leitura;
• Ler individualmente;
• Ler em voz alta;
• Participação nas atividades coletivas
sobre textos lidos;
• Compreensão de textos correspondentes aos gêneros tratados;
• Iniciativa para resolver dúvidas quanto
aos textos.
• Ato de estudar:
• Curiosidade quanto aos textos para estudo;
• Localização e destaque das informações mais relevantes;
• Organização e síntese das informações
selecionadas;
• Interesse em obter mais
• Informações sobre o assunto estudado;
• Colaboração nas atividades em parceria.
• Atitude em espaços mediadores de leitura:
• Interesse em conhecer/frequentar

especificidades dos gêneros
priorizados ao longo do ano.
• Comparação de opiniões sobre o que foi lido e elaboração
de conclusões pessoais(com
ajuda).

• Opiniões e conclusões pessoais.

• Identificação da ideia central
do texto, demonstrando compreensão global.

• Compreensão –
ideia centra.

• Inferência das informações
implícitas nos textos lidos.

• Informações implícitas.

• Inferência das intenções do
autor e validação com elementos do texto (com ajuda).

• Inferência
do
sentido de palavras ou expressões.

• Inferência do sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no
contexto da frase ou do texto.

• Relação entre
partes do texto
– elementos de
substituição.

avô. Ela não o vê há quase três anos (ELA retoma ANA; O recupera AVÔ; SEU retoma
ANA).

• Compreensão das orientações sobre
procedimentos;
• Iniciativa em selecionar material de leitura.
• Leitura oral:
• Fluência;
• Tom de voz;
• Efeito produzido nos ouvintes.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo, em que se apontem os avanços da criança quanto
• À leitura.
Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem e sobre a participação
no processo de avaliação, a partir do
preenchimento de campo específico
da mesma ficha utilizada pelo professor e discussão conjunta.
Pelo grupo:
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto à constituição
do grupo como uma comunidade de leitores.
Observação:
• As formas de avaliação dos conteúdos
referentes a esse objetivo em relação
à leitura são as mesmas especificadas
para o objetivo anterior, também relacionado à leitura.

• Recuperação das relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a
continuidade do texto.
• Análise (em colaboração) de
textos persuasivos e/ou que
veiculem conteúdos discriminatórios, como em textos publicitários e de opinião entre
outros.

• Espaços de leitura;

• Análise de textos persuasivos.
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Campo da vida cotidiana
• Construção do sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).

• Leitura de imagens em narrativas visuais.

• Leitura e compreensão, com
autonomia, de boletos, faturas
e carnês, ingressos de eventos, bilhetes de viagens, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, de acordo
com as convenções do gênero
(campos, itens elencados, medidas de consumo, código de
barras) e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

• Leitura e compreensão de boletos, faturas e
carnês, ingressos de eventos,
bilhetes de viagens, dentre outros gêneros do
campo da vida
cotidiana.

• Leitura e compreensão, com
autonomia, de cartas pessoais
de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
Campo artístico-literário
• Interesse pela natureza cultural e pelo caráter ficcional da
literatura.

• Leitura e compreensão
de
cartas pessoais
de reclamação,
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana.

• Disponibilidade para participar (com ajuda do professor)
de comunidades de leitura,
com diferentes propósitos, selecionados pelo grupo.

• Formação do leitor.

• Formação de leitor literário.

Campo da vida cotidiana
• Leitura compartilhada de gibis, apresentando aos alunos a relação entre as imagens
e palavras, a utilização dos recursos gráficos
(tipos de balões, de letras, onomatopeias).
• Atividades de leitura dos gêneros do campo
da vida cotidiana (boletos, faturas e carnês,
ingressos de eventos, bilhetes de viagens,
dentre outros, observando organização interna e marcas linguísticas e conteúdo temático, fazendo comparação entre textos do
mesmo gênero e de gêneros diferentes, estabelecendo semelhanças e diferenças. Há,
aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com Matemática, no que se refere à leitura de valores monetários e reflexões sobre
consumo consciente.
• Atividades de leitura dos gêneros do campo
da vida cotidiana (cartas de reclamação, cartas pessoais, observando a situação comunicativa, as características de cada um dos gêneros do campo cotidiano (organização interna; marcas linguísticas; conteúdo temático) e dos textos específicos a serem lidos.

Campo artístico-literário
• Atividades de leitura colaborativa, coletiva,
de textos literários e não-literários, para que
os alunos a compreendam a natureza dos
objetivos das diferentes práticas de leitura.
Pode-se propor leitura por autores, por gênero, por região, valorizando a cultura de diferentes grupos sociais.
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• Reconhecimento de que os
textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade

• O imaginário e a
dimensão lúdica
do texto literário.

• Leitura e compreensão, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor e,
mais tarde, de maneira autônoma, de textos narrativos de
maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e
crônicas.

• Leitura e compreensão de textos narrativos
de maior porte.

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

• Apreciação.

• Relação entre textos com ilustrações e outros recursos gráficos, articulando o texto verbal com o visual. (em colaboração).

• Leitura multissemiótica.

• Leitura e compreensão, de
forma autônoma, de textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

• Leitura e compreensão de textos literários de
diferentes gêneros e extensões.

• Atividades de leitura de contos populares, de
fadas e acumulativos, de maior extensão,
resgatando conhecimentos prévios dos alunos sobre os contos de fada, observando e
compreendendo as características dos gêneros literários, como por exemplo os acontecimentos dentro da narrativa:
• Enredo (conflito gerador, ordenação temporal dos fatos e relações de causalidade);
• Personagens (principal, secundário; características; ações, intenções; linguagem);
• Posição do narrador (pessoa gramatical em
que a narrativa é feita; comentários sobre situações ou personagens;
• Distinção autor-narrador);
• Ambiente (local/locais dos acontecimentos;
caracterização);
• Tempo (época e duração das ações; ordem
cronológica ou com recuos no tempo);
• Tema (narrativa de aventura, de suspense,
de amor, de fundo histórico etc.).
• Atividades de leitura colaborativa, como roda
de leitores, de poemas visuais e concretos,
utilizando materiais digitais com recursos de
som, movimento e imagem para perceber os
efeitos de sentido e visuais produzidos pelo
texto, como a eliminação do verso; a disposição das palavras; a exploração dos aspectos
sonoros, visuais dentre outros.
• Atividades de leitura colaborativa, coletiva
entre texto verbal e visual, propondo apreciações estéticas e afetivas que colaboram
para a percepção, pelo aluno, das diferentes
perspectivas pelas quais uma obra pode ser
vista.
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• Observação de recursos expressivos utilizados por bons
escritores em diferentes gêneros (em colaboração).

• Recursos
pressivos.

• Observação de diálogos em
textos narrativos, percebendo
o efeito de sentido de verbos
de enunciação e, se for o caso,
o uso de variedades linguísticas no discurso direto.

• Efeito de sentido de verbos
de enunciação.

• Identificação de sequências,
no texto, de narração, descrição ou conversação.

• Sequências
pológicas.

• Apreciação de poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrãos e
seu efeito de sentido.

• Apreciação estética.

• Identificação das funções do
texto dramático (escrito para
ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre
personagens e marcadores
das falas das personagens e
de cena.

• Textos dramáticos.

• Criação de narrativas ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e
imagens apropriadas para
sustentar o sentido do texto, e
marcadores de tempo, espaço
e de fala de personagens.

• Criação de narrativas
ficcionais.

• Leitura e compreensão, com
certa autonomia, de narrativas

• Leitura e compreensão
de

ex-

• Remontagem de texto desordenado (fragmentação por parágrafos) com base na focalização de organizadores textuais (unidades
linguísticas que marcam conexão sintática e
semântica), sob orientação do professor.

ti-
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ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo,
espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

narrativas ficcionais.

• Leitura e compreensão, com
certa autonomia, de textos em
versos, explorando rimas,
sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.
Campo da vida pública
• Identificação, em notícias, de
fatos, participantes, local e
momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.

• Leitura e compreensão de textos em versos.

• Distinção de fatos de opiniões/sugestões em textos(informativos, jornalísticos, publicitários etc.).

• Distinção de fatos de opiniões.

• Tempo de ocorrência de fatos
noticiados.

Campo da vida pública
• Roda de leitores para:
• Interlocução sobre interesses, preferências,
necessidades e conhecimentos prévios das
crianças a respeito de gêneros textuais, suportes, escritores ou assuntos;
• Troca de opiniões sobre livro lido (por todos,
por escolha pessoal ou indicação de colegas);
• Diário pessoal de leitura (na qual os alunos
registram as impressões que vão tendo sobre o que leem e que socializam com os colegas);
• Leitura programada (na qual livros de maior
extensão são lidos e estudados coletivamente, com mediação do professor).
• Explicitação das relações estabelecidas entre o texto e as experiências de vida de cada
leitor;
• Intercâmbio de informações sobre o autor;
• Manuseio compartilhado de jornais do dia,
leitura conjunta da primeira página de cada
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um e seleção de questão a ser debatida a
partir do conteúdo de algum/alguns de seus
textos (notícia, reportagem, charge, entrevista, artigo, editorial, carta de leitor, resenha, propaganda), observando as características dos gêneros (organização interna; marcas linguísticas; conteúdo temático).;
• Discussões sobre a distinção entre fato e
opinião.
• Projetos didáticos que potencializem o interesse das crianças pela leitura de textos de
diferentes gêneros, que circulam em meios
impressos e digitais.
• Situações posteriores à ampla leitura de textos correspondentes a um mesmo
• Gênero, em que o professor põe em discussão sua finalidade e coordena o levantamento de especificidades (estruturais e linguísticas) observadas pelas crianças. Exemplos:
• Ciclos sequenciais da narrativa literária (situação inicial, complicação, clímax, resolução);
• Relacionamento entre ações dos protagonistas (animados ou inanimados) e moral (implícita ou explícita) da fábula;
• Explicações fantásticas para acontecimentos de diferentes naturezas nas lendas e mitos;
• Combinação, na história em quadrinhos, de
elementos linguísticos e icônicos (tipos de
balões, corpo das letras, símbolos para expressão de sentimentos);
• Composição típica da notícia (título síntese,
introdução, desenvolvimento);
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• Conjugação de marcas linguísticas de persuasão e complementos icônicos nos textos de
propaganda;
• Recursos linguísticos e gráficos utilizados no
texto expositivo, para guiar a compreensão
do leitor;
• Exposição cronológica de fatos e indicações
relativas a circunstâncias sócio históricas na
biografia;
• Múltiplos formatos e fórmulas típicas dos
textos de correspondência;
• Trama conversacional dos textos teatrais;
• Organização gráfica, musicalidade e sentido
conotativo de palavras ou expressões do poema: rimas, aliterações e diferentes modos
de divisão dos versos, estrofes e refrãos e
seu efeito de sentido;
• Efeitos de sentido produzidos em textos narrativos por: verbos introdutórios da fala de
terceiros (verbos de enunciação ou dicendi)
em casos de discurso citado (discurso direto;
indireto; indireto livre); e uso de variedades
linguísticas na representação das falas no
discurso direto.
• Atividades de leitura de textos dramáticos,
envolvendo: o desenvolvimento de leitura
como um todo; o caráter não utilitário (lúdico/estético) dos textos literários; as características dos diferentes gêneros dramáticos, proporcionando formação de um repertório literário específico como a previsão de
estratégias didáticas que progridam da leitura colaborativa para a autônoma, ao longo
dos três últimos anos. Pode-se desenvolver
projeto de leituras feitas por um grupo de
pessoas que assumem os diferentes papéis
da peça teatral, representando-os e cria um
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espaço de socialização dos textos, possibilitando assim o desenvolvimento da fluência
leitora.
• Situações de estudo de narrativas representativas da cultura local, nacional e universal
(culturas africana e latino-americana, por
exemplo), ampliando para a criação parcial
(produzir parte desconhecida de um conto
lido) e/ou colaboração no planejamento.
Pode-se, ainda, analisar as características
dos gêneros, a partir do estudo dos recursos
presentes nos textos.
• Atividades variadas em espaços mediadores
de leitura:
• Exploração de capas, contracapas, índices;
• Consulta a catálogos de editoras;
• Busca orientada de material para estudo ou
entretenimento, em diferentes suportes;
• Seleção autônoma do que será lido.
• Leitura em voz alta, para diferentes plateias,
após preparação, com fim específico:
• Compartilhar texto ou fragmento de texto
considerado interessante, divertido ou emocionante (com explicação prévia do motivo);
• Comunicar algo (como síntese de pesquisa,
definição encontrada em dicionário);
• Socializar texto próprio ou produzido em parceria.

Campo das práticas de estudo e
pesquisa

• Procedimentos
de estudos.

• Situações que propiciem apreciação da leitura oral de cada criança (pela própria e pelas outras), com foco em aspectos como entonação, tom de voz, ritmo, dicção.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
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• Utilização de procedimentos
de estudos adequados.
• Identificação (com ajuda) do
propósito do estudo a ser feito.

• Propósitos
estudo.

• Estudo (em colaboração) de
textos expositivos:

• Textos expositivos.

do

• Observação da estrutura textual (lógica que determina a
sequência/ organização interna do texto);

• Leitura oral (preparada) de textos expositivos pelos alunos, com interrupções do professor para salientar ideias instigantes,
tendo em vista o estudo a ser desenvolvido.
• Atividades de leitura de texto didático e outros textos expositivos, em parceria:
• Estabelecimento do propósito do estudo;
• Levantamento dos conhecimentos prévios
sobre o tema a partir da leitora do título;
• Observação de ilustrações e/ou aspectos
como subdivisões, elementos em negrito,
para antecipação do conteúdo do texto;

• Identificação do tema;
• Localização das informações
principais e sua articulação;

• Identificação das ideias do texto, mais relevantes para o estudo, e utilização de recursos para salientá-las (marcar no texto, tomar
notas, apontar);

• Esclarecimento de dúvidas (releitura, consulta a fontes diversas);
• Seleção das informações necessárias para o estudo do
momento;

• Esclarecimento de dúvidas e mal-entendidos
(relendo, perguntando, trocando ideias, procurando em outras fontes indicadas pelo
professor);

• elaboração de resumo.

• Organização de resumo.

• Leitura e compreensão de textos expositivos de divulgação
científica para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

• Leitura e compreensão de textos expositivos.

• Reconhecimento da função de
gráficos, diagramas e tabelas
em textos, como forma de
apresentação de dados e informações.

• Função de gráficos, diagramas
e tabelas em
textos.

• Consulta e seleção, com o
apoio do professor, a informações de interesse sobre

• Pesquisa de informações sobre fenômenos

• Remontagem de texto expositivo, fragmentado em partes, com base na identificação
do (s) parágrafo (s) correspondente (s) a
• Cada subtítulo apresentado.
• Atividades de formulação de perguntas/respostas de grupo para grupo, a partir de informações extraídas de texto lido.
• Atividades de leitura de listas de definições
para preenchimento de palavras cruzadas.
• Atividades em que sejam confrontados diferentes resumos de um mesmo texto apresentados pelo professor, em parceria:
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fenômenos sociais e naturais,
em textos que circulam em
meios impressos ou digitais.

sociais e naturais.

• Interesse em explorar (em colaboração) diferentes fontes
de pesquisa e compartilhar resumos elaborados.

• Consultas a diferentes fontes de
pesquisa.

• Confronto de diferentes conclusões/ resumos sobre o assunto estudado.

• Conclusões/Resumos.

• Comparação de informações
sobre o assunto em foco provenientes de diferentes fontes.

• Comparação de
informações.

• Estabelecimento (em colaboração) de relações entre informações novas e conhecimentos prévios.

• Relações entre
informações.

• Observação da extensão e organização gráfica;
• Identificação de ideias semelhantes e diferentes;
• Comparação do nível de informatividade e
da clareza.
• Atividades de compreensão dos recursos infográficos que sintetizem dados, esquemas
visuais que simulem uma situação descrita,
tabelas que apresentem dados coletados e
gráficos que os agrupem, oferecendo uma visão geral e comparada de respostas a uma
enquete, contendo dados não apresentados
no texto verbal que sejam importantes para
uma melhor compreensão da questão discutida no texto. É importante tematizar a presença desses dados por meio de perguntas
que os coloquem em jogo. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com Matemática Ciência; História; Geografia, associadas a coleta, leitura, comparação e interpretação de dados de pesquisas, com apoio
de recursos multissemióticos.
• Atividades sequenciadas de pesquisa, desenvolvidas no âmbito ou não de projetos,
sob orientação do professor:
• Levantamento de conhecimentos prévios sobre o tema-base;
• Levantamento e seleção de questões a serem respondidas (roteiro prévio);
• Planejamento dos passos do trabalho;
• Estabelecimento dos grupos e clarificação
dos papéis a serem desempenhados por
seus integrantes;
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• Seleção de fontes adequadas à pesquisa e
consulta a índices e outros facilitadores de
localização da informação;
• Extração das informações capazes de responder às questões do roteiro, entre Outras
de interesse das crianças;
• Produção de texto expositivo como resposta,
roteiro de exposição oral, texto didático;
• Compartilhamento das conclusões por meio
de leitura oral ou painel;
• Debate de opiniões sobre o trabalho realizado.
• Rodas de avaliação processual e final para
troca de opiniões sobre:
• O estudo em realização/realizado;
• As informações a obter/obtidas;
• O interesse provocado;
• Utilizar, em situações de escrita com
diversas finalidades, os conhecimentos já construídos sobre aspectos
convencionais (ortografia, acentuação, concordância,
pontuação), recorrendo a diferentes
fontes de consulta
indicadas pelo professor.

Todos os campos de atuação
• Compreensão e registro da
grafia de palavras, utilizando
regras de correspondência fonema-grafema regulares diretas e contextuais.

• Grafia de palavras.

• Verificação de hipóteses a respeito de padrões da escrita.

• Hipóteses
de
padrões da escrita.

• Leitura e escrita correta de palavras com sílabas VV e CVV
em casos nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida
na língua oral (ai, ei, ou).

• Sílabas canônicas e não-canônicas.

• As possibilidades de desdobramento.
Todos os campos de atuação
• Situações de constatação de regularidades*quanto a aspectos da língua escrita,
sob orientação do professor, com emprego
da terminologia, quando facilitar a comunicação e a reflexão, podendo ser feita a realização de ditado inicial para identificar as necessidades de aprendizagem dos estudantes.
• Prioridade: o que pode contribuir para maior
adequação e legibilidade dos textos dos alunos em dado momento.
• Atividades de ditado inicial para verificar e
organizar as intervenções com os diferentes
tipos de ocorrências irregulares que se
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Observação:
• As formas de avaliação dos conteúdos
relacionados aos objetivos que dizem
respeito à escrita foram especificadas
em um único bloco, que segue abaixo,
e referem-se também aos demais objetivos e conteúdos apresentados na sequência.
Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à escrita.

• Manuseio de dicionário para
esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras
com relações irregulares fonema-grafema.

• Palavras com relações irregulares.

• Memorização da grafia de palavras de uso frequente nas
quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h
inicial que não representa fonema.
• Localização de palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o
contexto que deu origem à
consulta, para resolver dúvidas quanto à grafia correta de
palavras.

• Utilização de dicionário.

• Dedução de regras de ortografia e acentuação (com ajuda).

• Ortografia
acentuação.

• Uso de acento gráfico (agudo
ou circunflexo) em paroxítonas
terminadas em-i(s), -l, -r, ão(s).

• Acentuação.

• Reconhecimento da importância da segmentação das unidades textuais para a legibilidade.

• Segmentação.

• Identificação da função e dos
efeitos de sentido, na leitura e
na escrita, do uso da pontuação, considerando o contexto
e as situações mais usuais
(ponto
final,
ponto
de

• Pontuação.

•

e

•
•

•

fizerem necessários, podendo ampliar a atividade para enfocar o som do S (auxílio, cidade); do Z; do L e H (família e toalha etc.). É
possível propor ainda exercícios que orientem as ações necessárias à memorização,
como participar de atividade de leitura de listas de palavras para destacar o H inicial, ter
uma frequência de leitura articulada à tarefa
de destacar/buscar palavras com determinada letra; fazer exercícios de pesquisa e registro para consulta posterior até chegar à
memorização; participar de jogos que favoreçam a memorização; etc. Deve-se observar
que a construção da ortografia se inicia após
a aquisição da base alfabética.
Situações de uso do dicionário, em que o
professor informe sobre sua organização: aspectos relativos à ordem alfabética e entrada dos verbetes (verbos não flexionados,
predomínio de palavras no masculino-singular), apresentação das várias acepções possíveis da palavra. Importante e fundamental
ensinar ao aluno a buscar o significado do
vocábulo também pelo contexto, pela releitura do trecho em que ele foi encontrado, especialmente no caso dos textos da esfera literária, de modo a garantir a familiarização
com esse procedimento antes da busca no
dicionário.
Atividades sequenciadas em que a ortografia
seja tratada como objeto de reflexão, incluindo, por exemplo:
Ditado de texto curto (ou fragmento), para focalizar questões ortográficas previamente
selecionadas, com pausas para discussão
das dúvidas antes ou depois de a criança escrever;
Ditados em parceria, que possibilitem à criança enfrentar diferentes desafios, como
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• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede como autora competente de texto e como
• Parceira de trabalho, tanto em atividades semelhantes às relacionadas na
coluna anterior como em situações
• De avaliação processual relativas aos
objetivos estabelecidos para escrita.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento da evolução da criança quanto a:
• Interesse em garantir a boa apresentação dos textos;
• Interesse em garantir a adequação dos
textos aos padrões normativos;
• Aprendizado das convenções relativas
à ortografia e pontuação;
• Participação nas situações de produção em parceria;
• Organização do texto de acordo com as
condições de produção;
• Adequação do nível de informatividade
do texto;
• Emprego de estratégias de coesão e
coerência.
• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem por meio de ficha periodicamente discutida com
cada criança, em que se explicitem indicadores a respeito de:
• Interesse em produzir (em parceria e
individualmente) textos de autoria;
• Empenho em revisar versões de texto
próprio e do outro;

interrogação, ponto de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos – discurso direto -, vírgula em enumerações e em separação do vocativo e de aposto).

•

• Experimentação de possibilidades diversas de pontuação
conforme os efeitos de sentido
desejados (em colaboração).

• Pontuação.

• Identificação em textos e uso
na produção textual da concordância entre substantivo ou
pronome pessoal e verbo (concordância verbal).

• Concordância
verbal.

• Identificação em textos e uso
na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância
no grupo nominal).

• Concordância
nominal.

• Identificação em textos e uso
na produção textual de pronomes pessoais, possessivos e
demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.

• Pronomes – recurso coesivo
anafórico.

• Reconhecimento e escrita correta de palavras derivadas
com os sufixos-agem, -oso, eza, -izar/-isar (regulares morfológicas).

• Sufixos.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

palavras com sílabas VV e CVV em casos nos
quais a combinação VV (ditongo) é reduzida
na língua oral (ai, ei, ou). (Ditar, grafar ou revisar);
Jogos em que ocorra o contraste entre forma
correta e incorreta de escrita da palavra;
Discussão sobre formas errôneas que poderiam aparecer na escrita de certas palavras
e a existência ou não de regra ortográfica
para cada caso;
Construção de redes de palavras de mesma
família etimológica;
Registro coletivo de conclusões provisórias
até o grupo chegar a uma formulação satisfatória da regra ortográfica.
Atividades com foco na acentuação em que
ocorram, sob orientação do professor:
Explicitação de dúvidas;
Agrupamento de palavras para observação
de aspectos como tonicidade, número de sílabas; ocorrência de ditongo ou hiato;
Inferência de regularidades;
Registro de regras.
Atividades de análise de textos bem escritos,
sob orientação do professor, para observação do papel da pontuação na compreensão
do texto e resultados estilísticos obtidos.
Atividades coletivas de busca de alternativas
para a resolução de problema de sentido, decorrente de pontuação inadequada.
Levantamento, sob orientação do professor,
de diferentes possibilidades de pontuar
texto curto ou fragmento (sem pistas como
recuo de linha ou letra maiúscula).
Atividades de observação, análise, comparação e derivação de regularidades no trabalho
com as classes de palavras e suas funções
no enunciado, como por exemplo trabalhar
com substantivos e pronomes pessoais
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• Participação nas atividades de reflexão
sobre a língua;
• Aprendizado das convenções da escrita.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo à produção da criança, em que se apontam os avanços
conseguidos.
• Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem e sobre a participação
no processo de avaliação a partir do
preenchimento de campo específico
da mesma ficha utilizada pelo professor e discussão conjunta.
Pelo grupo:
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto às produções
coletivas de texto.

Campo da vida cotidiana
• Identificação e reprodução,
em textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), da formatação própria desses textos
(verbos imperativos, indicação

• Identificação e
reprodução, em
textos injuntivos
instrucionais.

ligados ao verbo, e identificar a necessidade
de estabelecer a concordância verbal entre
eles na constituição da coesão e da coerência do texto, usando os saberes gramaticais
como ferramentas de constituição da legibilidade.
• Situações de atividades em que se reconheça a necessidade de estabelecer a concordância nominal na constituição da coesão e da coerência do texto, prevendo um
trabalho reflexivo de observação, análise,
comparação e levantamento de regularidades que caracterizem as classes de palavras. Pode-se considerar a especificidade da
concordância nominal (gênero e número),
garantindo sempre o trabalho em colaboração (coletivo e em duplas).
• Situações de estudo reflexivo de observação, análise, comparação e derivação de regularidades no trabalho com as classes gramaticais das palavras indicadas (pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos) e
identificar os papéis que desempenham na
constituição da coesão do texto.
• Atividades de ditados de palavras derivadas
com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar
(regulares morfológicas) de modo a identificar as possíveis ocorrências que ainda não
são grafadas convencionalmente pelos estudantes. Ex.: adjetivos como: manhoso/guloso e outros são grafados com S, entre outras.
Campo da vida cotidiana
• Atividades de leitura colaborativa de identificação e reprodução, em textos injuntivos instrucionais, observando a formatação própria
desses textos, como verbos no imperativo,
indicação de passos a seguir. Um projeto interessante pode ser elaborar um blog, vlog
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de passos a serem seguidos) e
formato específico dos textos
orais ou escritos desses gêneros (lista/apresentação de materiais e instruções/passos de
jogo).
Campo da vida pública
• Identificação e reprodução,
em notícias, manchetes, lides
e corpo de notícias simples
para público infantil e cartas
de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a
formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas
versões orais.
• Análise do padrão entonacional e da expressão facial e corporal de âncoras de jornais radiofônicos ou televisivos e de
entrevistadores/entrevistados.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Identificação e reprodução,
em verbetes de enciclopédia
infantil, digitais ou impressos,
da formatação e diagramação
específica desse gênero (título
do verbete, definição, detalhamento, curiosidades), considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade
do texto.

• Identificação e
reprodução, em
notícias, manchetes, lides e
corpo de notícias
simples
para público infantil e cartas de
reclamação.
• Entonação – expressão facial e
corporal.

• Verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou
impressos.

ou revista temática de jogos: indígenas, da
década de 50, de diferentes regiões do país,
da América Latina etc. Possibilidade de trabalho interdisciplinar com Arte e Educação
Física, voltadas à experimentação e compreensão de jogos e brincadeiras.
Campo da vida pública
• Atividades de leitura para identificar e reconhecer os recursos linguísticos e discursivos
pertencentes aos gêneros jornalísticos, para
emprega-los adequadamente nos textos produzidos. Pode ser desenvolvido projetos de
elaboração de cartas de reclamação (de serviços, de produtos etc.) para serem publicadas em revistas e jornais impressos ou em
sites específicos viabilizam o desenvolvimento da atividade.
• Atividades de análise do padrão entonacional e as expressões faciais e corporais de âncoras de jornais, observando entonação,
gesticulação, olhares, tom de voz, expressões faciais, meneios de cabeça, de um
lado, e, de outro, os efeitos de sentido assim
produzidos, evidenciando valores éticos, estéticos e políticos veiculados na fala.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Situações de atividades que levem o aluno a
elaborar verbetes para enciclopédias digitais
ou produzir um dossiê impresso sobre um
tema estudado pela classe, que contenha
verbetes a respeito dos conteúdos abordados, observando a formação e a diagramação específica (título do verbete, definição,
detalhamento, curiosidades), considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
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• Identificação e reprodução,
em seu formato, de tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação e pesquisa,
como forma de apresentação
de dados e informações.

• Tabelas, diagramas e gráficos
em relatórios de
observação
e
pesquisa.

• Atividades de leitura e de estudo para identificar e reconhecer os recursos discursivos
(tabelas, diagramas e gráficos), utilizados
em relatórios de observação e pesquisa,
com o objetivo de saber empregar adequadamente nos textos a serem produzidos.

Campo artístico-literário
• Identificação, em narrativas,
de cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com
base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

• Formas de composição de narrativas.

Campo artístico-literário

• Distinção entre discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto,
quando for o caso.

• Discurso direto
e indireto.

• Identificação, em textos versificados, de efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos

• Formas de composição de textos poéticos.

• rítmicos e sonoros e de metáforas.
• Observação, em poemas concretos, o formato, a distribuição e a diagramação das letras do texto na página.

• Poemas concretos.

• Identificação, em textos dramáticos, dos marcadores das

• Marcadores das
falas das personagens.

• Atividades de identificação, em narrativas,
de cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base
no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceiras pessoas, levando em consideração o estudo de
textos poéticos da cultura local, nacional,
tradicionais e aqueles referentes às culturas
periféricas. Quanto à identificação de pontos
de vista, são muito produtivas as leituras de
obras que apresentam textos clássicos narrados do ponto de vista de outro personagem da história base. (EF35LP29)
• Atividades de leitura de reconhecimento das
diferenças e semelhanças entre discurso direto e indireto, focalizando não apenas a
pontuação, mas o uso dos verbos dicendi em
cada caso, compreendendo que a presença,
na fala de personagens, de variedades linguísticas diferentes daquela em que o texto
é narrado produz efeitos de sentido relevantes.
• Atividades colaborativas de leitura para identificar, em textos versificados, os efeitos de
sentido decorrentes do uso de recursos
• Rítmicos e sonoros e de metáforas, reconhecendo que recursos linguísticos e discursivos
constituem os gêneros literários.
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falas das personagens e de
cena.

• Atividades de leitura e estudo de textos para
identificar a relação existente entre o poema
concreto e o espaço no qual se insere, seja
ele a página de um livro, de um site ou a tela
de um projetor e analisar os efeitos de sentido produzidos pelo modo de ocupação
desse espaço. Importante observar a distribuição, o tipo e o tamanho das letras no espaço, assim como a diagramação do texto no
espaço publicado.
• Atividades de leitura e compreensão do texto
a ser recitado, para que o aluno, conhecendo
os efeitos de sentido em jogo, possa ler/recitar/cantar com maior fluência, ritmo e entonação adequada, identificação, em textos
dramáticos, os marcadores das falas das
personagens e de cena.
• Organização de listas de palavras, de ortografia irregular, de uso mais frequente, para
memorização.
• Busca, em parceria, de determinado número
de erros de ortografia, acentuação ou concordância em texto curto, e apresentação de
justificativa para a correção de cada um.

• Produzir textos de
autoria, correspondentes aos gêneros
selecionados para
o ano e, de modo

Todos os campos de atuação
• Valorização das diversas funções da escrita.
• Reconhecimento da importância do domínio de vários usos

• Funções da escrita.

• Situações de transcrição de textos ou fragmentos (letras de música, piadas, receitas,
informações úteis a projetos em andamento,
síntese coletiva sobre assunto estudado), no
caderno e em outros suportes, buscando a
maior correção possível, para que seja útil a
consultas posteriores.
Todos os campos de atuação
• Atividades sequenciadas de produção, em
parceria, de roteiros para exposição oral, que
incluam:
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Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à escrita.

cooperativo, textos
de apoio à fala planejada e adequados às necessidades de estudo em
diferentes áreas de
conhecimento, bem
como revisar textos
próprios e de outros
em busca da melhor versão possível, no momento,
levando em consideração as condições de produção
estabelecidas.

da escrita, dos mais cotidianos
aos mais formais.

• Estabelecimento do tema coletivamente;
• Seleção de tópicos, sob orientação do professor;

• Interesse pela escrita tanto
como atividade individual,
quanto produto de interação
grupal.

• Comparação entre o que cada um já conhece do assunto e o que pretendem abordar;

• Planejamento, com a ajuda do
professor, e ou individualmente, do texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para
quem escreve); a finalidade
ouo propósito (escrever para
quê); a circulação (onde o
texto vai circular); o suporte
(qual é o portador do texto); a
linguagem, organização e
forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações
necessárias à produção dotexto, organizando em tópicos
os dados e as fontes pesquisadas.

• Planejamento e
produção textual,
considerando os diferentes processos da escrita.

• Releitura e revisão do texto
produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, levando em consideração a necessidade de:

• Revisão
texto.

• Substituir elementos característicos da linguagem oral ou
inadequados à situação comunicativa por algum outro motivo;

• Consulta a fontes indicadas;
• Organização da sequência das ideias por escrito;
• Revisão pelo professor;
• Elaboração do roteiro final.
• Situações de produção, em parceria, de textos associados a imagens (legendas, histórias em quadrinhos, slogans, charges).

de

• Atividades de edição de textos utilizando ferramentas digitais de edição, com ajuda do
professor. Pode-se trabalhar com projetos de
elaboração de textos encontrados em: folhetos com orientações sobre questões/problemas locais; guias de pesquisas sobre povos
indígenas/africanos ou assuntos de interesse da turma, entre outros. Possiblidade
de trabalho Interdisciplinar com Arte no que
se refere à utilização de diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação.
• Atividades de produção de partes de textos:
• Completar sequência narrativa (como uma
situação acaba ou inicia, o que virá a seguir,
o que aconteceu antes);
• Introduzir sequência descritiva em textos
narrativos, sob orientação do professor;
• Introduzir diálogos em textos.
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• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede como autora competente de texto e como
• Parceira de trabalho, tanto em atividades semelhantes às relacionadas na
coluna anterior, como em situações
• De avaliação processual, relativas aos
objetivos estabelecidos para a escrita.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento da evolução da criança quanto a:
• Interesse em garantir a boa apresentação dos textos;
• Interesse em garantir a adequação dos
textos aos padrões normativos;
• Aprendizado das convenções relativas
a ortografia, acentuação, concordância
e pontuação;
• Participação nas situações de produção em parceria;
• Adequação dos textos de apoio produzidos;
• Organização do texto de acordo com as
condições de produção;
• Adequação do nível de informatividade
do texto;
• Emprego de estratégias de coesão e
coerência.
• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem, por meio de ficha periodicamente discutida com
cada aluno, em que se explicitem indicadores a respeito de:

• Eliminar informações redundantes ou contraditórias e introduzir informações ausentes;

• Atividades sequenciadas de produção de
textos em pequenos grupos, que envolvam:

• Interesse em produzir (em parceria e
individualmente) textos de autoria;

• Empregar formas verbais mais
eficazes para expressar diversas ideias relativas atempo;

• Registro preliminar de ideias sobre o tema
proposto;

• Empenho em revisar versões do texto
próprio e do outro;

• Consultas, quando necessário, a fontes diferentes para complementar o conhecimento
sobre o assunto a ser abordado;

• Participação nas atividades de reflexão
sobre a língua;

• Fazer ajustes variados quanto
à coesão (referencial e sequencial);

• Elaboração de rascunhos, incluindo as reorganizações que se fizerem necessárias para
a obtenção da melhor versão possível;

• corrigir inadequações referentes às convenções escritas.
• Edição da versão final do
texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for
o caso, em suporte adequado,
manual ou digital.

• compartilhamento da versão final.
• Edição de texto.

• Monitoramento da própria escrita passo a passo, relendo
cada parte do texto em produção (autocorreção).
• Utilização de software, inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os
textos produzidos, explorando
os recursos multissemióticos
disponíveis.

• Utilização
de
tecnologia digital.

• Colaboração, no papel de revisor, para o contínuo aprimoramento da produção escrita do
outro.

• Revisão
texto.

• Utilização, ao produzir um
texto, de conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como
ortografia,
regras

• Conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais.

de
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• Aprendizado das convenções da escrita.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo à produção da criança, em que se apontem os avanços
conseguidos.
Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio percurso de
aprendizagem e sobre a participação
no processo de avaliação, a partir do
preenchimento de campo específico
da mesma ficha utilizada pelo professor e discussão conjunta.
Pelo grupo:
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto às produções/revisões coletivas de texto.

básicas de concordância nominal e verbal, pontuação
(ponto final, ponto de
• exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso
direto, quando for o caso.
• Utilização, ao produzir um
texto, de recursos de referenciação (por substituição lexical
ou por pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado
ao gênero

• Relações anafóricas na referenciação e construção da coesão.

• recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e
articuladores de relações de
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação),
com nível suficiente de informatividade.
• Organização do texto em unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos segundo as
normas gráficas e de acordo
com as características do gênero textual.
Campo da vida cotidiana
• Planejamento e produção,com
autonomia, de cartas pessoais
de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e
com a estrutura própria desses textos (problema, opinião,
argumentos), considerando a

• Paragrafação.

• Cartas pessoais
de reclamação.

Campo da vida cotidiana
• Situações de produção de textos que circulem no ambiente social cotidiano, como cartas pessoais, de reclamação, dentre outros
gêneros, nas quais sejam selecionados, em
colaboração, o gênero e o suporte que melhor atendam à intenção comunicativa.
• Projetos didáticos que contextualizem atividades sequenciadas de produção de textos
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situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

de um mesmo gênero ou de diversos gêneros (para uma revista escolar, por exemplo).
• Atividades que propiciem a prática de reflexão compartilhada sobrea linguagem escrita,
a partir da necessidade de aprimorar um
texto, que circulará na sala de aula ou fora
dela, fazendo análise, reflexão e utilização
das regularidades morfológico-gramaticais.
• Revisão coletiva ou em pequeno grupo com
determinado foco (texto preparado pelo professor ou versão de texto de uma criança, já
corrigida quanto aos demais aspectos):
• Especificidades do gênero;
• Adequação ao destinatário;
• Suficiência, relevância e articulação de informações;
• Estratégias de coesão e coerência textual
(pontuação, uso de conjunções e outros conectivos, substituição lexical, pronominalização, emprego de tempos verbais etc.);
• Ortografia, entre outros.
• Atividades de revisão, em que o professor
atua como principal parceiro, em grupos nos
quais a heterogeneidade de conhecimentos
a respeito da escrita favoreça a colaboração
e a própria aprendizagem, analisando a utilização de recursos coesivos, evitando problemas de compreensão e garantindo a coerência do texto, ao utilizar os recursos de referenciação; vocabulário apropriado ao gênero; recursos de coesão pronominal e articuladores de relação de sentido.
• Atividades de revisão de reescrita em que
uma criança lê a produção de outra e faz sugestões para melhorá-la, a partir da indicação do que “não compreendeu”/“está fora
de ordem”/ “está faltando” / “está errado”,
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dividindo o texto em parágrafos, respeitando
as normas da pontuação, o encadeamento
das ideias e a hierarquia das informações
presentes, de acordo com as características
do gênero e a finalidade comunicativa.

Campo da vida pública
• Produção de notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais ou impressas,
para o jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e
comentando decorrências, de
acordo comas convenções do
gênero notícia e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

• Notícias sobre
fatos ocorridos
no universo escolar, digitais ou
impressos

• Expressão de opinião e defesa
do ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola
e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

• Opinião e defesa do ponto de
vista.

• Produção de nova versão do texto combase
em indicações feitas pelo professor,sobre
aspectos a serem melhorados (deacordo
com as possibilidades de cadacriança
quanto à revisão).
Campo da vida pública
• Atividades de produção de notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar (temáticas
relevantes para a comunidade local e para o
interesse dos alunos, como eventos da comunidade, ações comunitárias em desenvolvimento, propostas do governo local e da escola, realização de campeonatos esportivos,
notícias a respeito de funcionamento de bibliotecas e espaços culturais, funcionamento de espaços públicos, problemas que
a cidade/comunidade vivencia, entre outros), para serem publicadas no jornal da escola ou blogs, noticiando os fatos e seus atores, comentando decorrências, de acordo
com as convenções do gênero notícia, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
• Atividades de produção de comentário/carta
de leitor no jornal escolar, carta aberta à comunidade dentre outros do gênero opinativo, em que levem os alunos a expressar
pontos de vista sobre temas controversos de
sua vivência (como o bullying, o uso da tecnologia na sala de aula etc.) e argumentar
para legitimar essas opiniões, observando a
situação/tema ou assunto e ao uso adequado do registro formal dos recursos de argumentação. Pode-se prever a participação
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• Campo das práticas de estudo
e pesquisa

• Textos expositivos.

• Interesse em utilizar a escrita
como recurso de organização
e estudo.
• Produção de notas, roteiros,
resumos e pequenos textos
expositivos (em colaboração).

• Notas, roteiros e
resumos.

• Interesse em cuidar, ao escrever, da boa apresentação do
texto distribuição espacial,
limpeza e caligrafia legível.
• Monitoramento (com ajuda)
do próprio processo de estudo:
conhecimentos já construídos,
dúvidas, necessidades particulares.
• Interesse em utilizar estratégias que favoreçam a produção textual:

• Estratégias de
produção textual.

• Planejar o texto;
• Redigir rascunho;
• revisar diferentes versões.
• Planejamento e produção de
textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações e pesquisas em fontes de informações

• Planejamento e
produção de textos diversos.

dos alunos em interações verbais que requeiram a argumentação, como debates, seminários, mesas-redondas, assembleias, entre outras, para que se informem sobre as
questões temáticas; discutam as opiniões
para terem argumentos na produção do
texto.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Produção, em parceria, de pequenos textos
expositivos, como etapa final de pesquisas
ou produto final de projetos, sobre temas de
interesse, considerando a situação comunicativa o tema e assunto do texto.
• Situações de consulta a enciclopédias eletrônicas e impressas a partir das pesquisas
em biblioteca escolar ou ambientes digitais,
com análise de verbetes, de modo a explicitar as suas características e construindo registros que possam repertoriar a produção
do gênero verbete, observando o tema/assunto/finalidade do texto.
• Situações em que, para fazer a revisão
passo a passo de seu rascunho, a criança
conta com a cooperação de um “leitor parceiro”, disposto a apontar problemas
(quanto ao conteúdo, à ortografia, à caligrafia etc.) e opinar sobre possibilidades de resolução.
• Atividades sequenciadas de produção, sob
orientação do professor, de registros a respeito de relatos e exposições orais, que incluam, além da anotação das ideias importantes, das dúvidas e de outros aspectos a
serem comentados, o compartilhamento e a
revisão das anotações.
• Situações que exijam consulta a registros individuais e possibilitem que as crianças
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impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente,
imagens e gráficos ou tabelas
simples, considerando a situação comunicativa e o

façam, sob orientação do professor, as complementações necessárias em seu caderno
ou agenda, por exemplo.
• Produção coletiva de resumos, como etapa
final do estudo de textos expositivos.

• tema/assunto do texto.
• Planejamento e produção,
com certa autonomia, de verbetes de enciclopédia infantil,
digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade
do texto.
Campo artístico-literário
• Criação de narrativas ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e
imagens apropriadas para
sustentar o sentido do texto, e
marcadores de tempo, espaço
e de fala de personagens.

• Verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou
impressos.

• Narrativas ficcionais

Campo artístico-literário
• Situações de trabalho em parceria, nas
quais as tarefas de produzir, grafar e revisar
o texto, sejam realizadas por diferentes crianças.
• Situações de “produção com apoio”: transformação de textos conhecidos (mudanças
relativas a personagens, ambiente, ponto de
vista, enredo, diálogos).
• Atividades de produção de narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e
imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. É possível
prever o estudo de narrativas representativas da cultura local, nacional e universal
(culturas africana e latino-americana, por
exemplo), além de ampliar com a criação
parcial (produzir parte desconhecida de um
conto lido) e/ou colaboração no planejamento.
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10. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 5º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Comunicar-se pela
fala espontânea em
diferentes
situações de interlocução em que sejam
manifestados sentimentos, ideias e
opiniões; relatadas
experiências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convites, pedidos, propostas ou
respostas a eles;
apresentados argumentos e contra-argumentos; desenvolvidas reflexões
críticas; negociados
acordos; elaboradas conclusões sobre questões suscitadas por fontes diversas de informação, utilizando a linguagem oral de
modo planejado em
situações que favoreçam o progressivo domínio de registros formais.

Todos os Campos de Atuação
• Valorização do domínio de vários usos da fala, dos mais coloquiais aos mais formais.

• Usos formais e
coloquiais
da
fala.

• Participação em situações de
intercâmbio oral em que é preciso relatar acontecimentos,
expressando-se com clareza,
preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor,
usando a palavra com tom de
voz audível, boa articulação e
ritmo adequado.

• Intercâmbio
oral.

• Escuta, com atenção, de falas
de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

• Escuta e interação.

• Posicionamento crítico quanto
a textos orais persuasivos
e/ou que veiculem conteúdos
discriminatórios (com ajuda).

• Textos orais persuasivos.

• Reconhecimento das características da conversação espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a
conversação,
formas
de

• Conversação espontânea.

• Propostas de atividades
Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
Todos os Campos de Atuação
• Situações de diálogo a respeito de necessidades cotidianas ou específicas de uso da
fala (convidar, solicitar, propor, criticar, argumentar, fazer acordo).
• Rodas de conversa em que sejam propiciadas condições para análise das situações
comunicativas e dos gêneros que nelas circulam, oportunizando o desenvolvimento da
proficiência em gêneros orais mais produtivos e culturalmente relevantes na região,
como por exemplo:
• Relato minucioso de casos ou experiências
vividas (considerados cômicos, originais, interessantes);
• Recapitulação do que foi ouvido;
• Comentários sobre notícias relativas a acontecimentos da realidade próxima ou mais
distante;

• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à fala e à escuta.
• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede, tanto em
situações cotidianas, como naquelas
planejadas com a intenção de favorecer o desenvolvimento da comunicação oral, e comparação periódica das
anotações, para análise da evolução.
• Acompanhamento do processo
• Individual de aprendizagem por meio
de ficha periodicamente discutida com
cada criança, em que se explicitem indicadores relativos à:
• Compreensão de textos orais;
• Utilização da fala espontânea e da fala
planejada;

• Exposição de opiniões sobre fatos presenciados ou não, informações veiculadas pela
mídia, músicas, filmes ou espetáculos assistidos, de uma pesquisa para audiência, participação em debates sobre questões controversas.

• Esforço em adequar a fala à cada situação comunicativa;

• Apresentação de poemas em saraus, de indicações literárias

• Acompanhamento do processo colaborativo das crianças em situações de intercâmbio oral por meio de ficha
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• Participação em situações de intercâmbio oral (com ênfase na produção
de argumentos e contra-argumentos
adequados à situação).

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

• Leitura de textos produzidos para programas
de rádios.

• Análise crítica da participação,
própria e alheia, nos intercâmbios orais.

• Intercâmbios
orais.

• Atribuição de significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na
fala, como direção do olhar,
riso, gestos, movimentos da
cabeça (de concordância ou
discordância), expressão corporal, tom de voz.

• Aspectos nãolinguísticos da
fala.

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

• Interação oral e
contextos comunicativos.

• Valorização da cooperação
como fator determinante da
qualidade da produção oral e
do intercâmbio comunicativo.
• Comparação de diferentes opiniões e informações veiculadas em textos orais.

• Opiniões em textos orais.

• Identificação das razões de
mal-entendidos na comunicação oral e levantamento de
possíveis soluções.

• Comunicação
oral.

• Identificação de gêneros do
discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas características linguístico-expressivas

• Gêneros do discurso oral.

• Atividades de estudo em grupos/duplas, ou
individual de diferentes tipos de conversação, em diferentes situações comunicativas,
como: gravações em áudio e/ou vídeo dessas conversas que permitem a análise dos
mais variados fatores que podem interferir
na fluidez e na eficácia dos eventos registrados.
• Situações de atividades como seminários,
mesas-redondas, rodas de conversa, programas de TV etc., que envolvam gêneros como:
exposição oral, discussão argumentativa
e/ou debate, entrevista oral etc., vivenciando o estudo da situação comunicativa
(como assistir a entrevistas); o planejamento
e análise do gênero e suas marcas linguísticas (identificar o recurso de considerar a resposta e reelaborar a próxima pergunta, por
exemplo). Além disso, recomenda-se o trabalho em colaboração realizado coletivamente,
progredindo para situações em que a autonomia é cada vez mais requerida.
• Situações de atividades para solicitar informações em espaços públicos (biblioteca ou
secretaria da escola), realizações de seminários, mesas-redondas, rodas de conversas
etc., vivenciando gêneros como: exposição
oral, discussão argumentativa e/ou debate,
entrevista oral etc., observando o estudo da
situação comunicativa (como assistir a entrevistas); o planejamento e análise do gênero e suas marcas linguísticas (identificar o
recurso de considerar a resposta e reelaborar a próxima pergunta, por exemplo). o trabalho
em
colaboração
realizado
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periodicamente discutida com a
classe, em que se explicitem indicadores relativos a:
• Respeito à fala do outro;
• Adequação dos diálogos travados;
• Pertinência das intervenções;
• Contribuição nas situações avaliativas.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo à produção da criança, em que se apontam os avanços
conseguidos.
Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem e sobre a participação
no processo de avaliação a partir do
preenchimento de campo específico
da mesma ficha utilizada pelo professor e discussão conjunta.
Pelo grupo:
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto ao aprimoramento dos intercâmbios comunicativos a partir da análise das fichas preenchidas.
Observação:
• As formas de avaliação dos conteúdos
referentes a esse objetivo em relação
ao uso da linguagem oral são as mesmas especificadas para o objetivo anterior.

e composicionais (conversação espontânea, conversação
telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na
TV, debate,

coletivamente, progredindo para situações
em que a autonomia é cada vez mais requerida.

• noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.).
• Planejamento e produção de
textos orais de acordo com:

• Textos orais (definir gêneros).

• A intenção comunicativa;
• As características dos gêneros
em uso;
• Os conhecimentos prévios dos
ouvintes;
• as relações entre os interlocutores, além de exigências específicas da situação.
• Escuta de gravações, canções,
textos falados em diferentes
variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por
diferentes grupos regionais ou
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos.
Campo Artístico-Literário
• Reconto oral de textos literários, com e sem apoio de imagem, lidos pelo professor.

• Variação linguística.

• Reconto de textos literários.

• Situações de atividades que estimulem a curiosidade, o reconhecimento e o respeito relativos à variação linguística local e nacional,
elegendo gêneros que circulem em variadas
situações de comunicação, como ouvir canções com legendas, participar de saraus
lendo e declamando textos etc., contemplando produções de autores locais e de diferentes regiões do país, favorecendo o convívio respeitoso com a diversidade linguística, de modo a legitimar os diferentes falares do Brasil, resgatando as práticas de letramento/produtos culturais locais para legitimá-los, e explorar a gramática das variedades linguísticas usadas em comparação (e
não oposição) com outros produtos culturais
não locais para que os alunos possam compreender as diferenças e as similaridades
como constitutivas das identidades de seus
falantes. Possibilidade de trabalho interdisciplinar com Geografia e História, no que se
refere à identificação de características regionais, urbanas e rurais da fala, respeitando
as diversas variedades linguísticas.

Campo Artístico-Literário
• Situações de revisão da produção oral em
que as crianças ouçam recontos e sejam
convidadas a sugerir alterações considerando a situação comunicativa: o espaço
onde será recontada a história, os
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conhecimentos do destinatário, a adequação a linguagem que se usa para escrever.
• Atividades de estudos de textos poéticos da
cultura local, nacional, tradicionais e aqueles referentes às culturas periféricas, especialmente os mais representativos e vivos nas
culturas locais, em que o estudante, conheça os efeitos de sentido em jogo e possa
ler/recitar/cantar com fluência, ritmo e entonação adequados. Sugere-se que a atividade esteja inserida em projeto/sequência
de estudo de textos nos gêneros citados
para apresentação em sarau, slam etc.
• Declamação de poemas, com
entonação, postura e interpretação adequadas.
Campo da Vida Cotidiana
• Observação, em vídeo digital,
de postagem de vlog infantil
de críticas de brinquedos e livros de literatura infantil e, a
partir dele, planejar e produzir
resenhas digitais em áudio ou
vídeo.

• Declamação de
poemas.

Campo da Vida Pública
• Elaboração de roteiro, produção e edição de vídeo para
vlogs argumentativos sobre
produtos de mídia para

• Vlogs argumentativos
(mídia
para público infantil).

• Resenhas digitais em áudio e
vídeo.

Campo da Vida Cotidiana
• Situações de utilização de ferramentas digitais que viabilizem a produção de resenhas
digitais em áudio ou vídeo, para isso pode-se
propor: a análise de vlogs, identificando os
gêneros que nele circulem; a seleção do gênero mais indicado para a apresentação de
críticas do tipo de produto a ser comentado;
critérios de análise dos produtos focalizados; estudo de recursos da mídia utilizada,
assim como dos para textuais que compõem
a performance do locutor. As atividades a serem desenvolvidas, além das indicações já
apresentadas, podem: envolver análise de
textos do gênero resenha, para compreender as suas características, de acordo com a
situação comunicativa.
Campo da Vida Pública
• Situações de elaboração de roteiro, produção e edição de vídeo para vlogs argumentativos sobre produtos de mídia para público
infantil (filmes, desenhos animados, HQs,
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público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games
etc.), com base em conhecimentos sobre os mesmos, de
acordo com as convenções do
gênero e considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

games etc.), com base em conhecimentos
sobre os mesmos, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade
do texto.

• Argumentação oral sobre
acontecimentos de interesse
social, com base em conhecimentos sobre fatos divulgados
em TV, rádio, mídia impressa e
digital, respeitando pontos de
vista diferentes.

• Argumentação
oral.

• Situações, desenvolvidas no âmbito ou não
de projetos, que envolvam planejamento,
ensaio e posterior análise crítica da classe:
encenação de diálogos, simulação de programas de rádio ou televisão e de outros
eventos de uso público da fala, desenvolvendo atividades de reconhecimento e análise das expressões corporais associadas à
fala, determinando papel na construção dos
sentidos dos textos orais. Possibilidade de
trabalho interdisciplinar com Artes.

Campo das Práticas de Estudo e
Pesquisa
• Escuta, com atenção, de apresentações de trabalhos realizados por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

• Escuta, formulação de perguntas e esclarecimentos.

Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa
• Situações voltadas para análise crítica do intercâmbio oral e solução de dificuldades relativas à comunicação (esclarecimento de
dúvidas, mal-entendidos, equívocos).

• Recuperação das ideias principais em situações formais de
escuta de exposições, apresentações e palestras.

• Ideias principais
em exposições,
apresentações e
palestras.

• Uso da escrita como apoio
para o planejamento da fala.

• Escrita
para
apoio da fala.

• Compromisso com o contínuo
aprimoramento da própria produção

• Aprimoramento
da produção e
de intercâmbios
orais.

• Exposições orais em pequenos e grandes
grupos (duplas ou individual) sobre temas
em estudo nas diferentes áreas de conhecimento atividades sequenciadas que incluam:
• Exame da extensão do conhecimento partilhado entre os participantes da situação;
• Elaboração de roteiro prévio à busca de fontes;
• Consultas pertinentes;
• Seleção de recursos complementares;
• Elaboração de roteiro final;
• Apresentação das conclusões;
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• e dos intercâmbios orais dos
quais participa.
• Exposição de trabalhos ou
pesquisas escolares, em sala
de aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.),
orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de
fala e adequando a linguagem
à situação comunicativa.

• Avaliação conjunta da forma e do conteúdo
da exposição.
• Apresentação
com
recursos
multissemióticos (imagens, diagramas, tabelas, etc.) e roteiro de planejamento.

• Empenho em dialogar na realização de atividades conjuntas,
mediação de conflitos ou divergências, negociação de
acordos e tomada de decisões
coletivas.

• Debates em que sejam propiciadas condições para apresentação de pontos de vista
com argumentos favoráveis ou desfavoráveis a determinada posição, como: seminários, mesas-redondas, entre outras que envolvam gêneros como: exposição oral, discussão argumentativa e/ou debate, entrevista oral etc., envolvendo diferentes situações formais de escuta e induzindo ao ensino das formas de registro que possibilitem
a recuperação da fala.
• Resumos orais de textos ouvidos -atividades
sequenciadas que incluam:
• Escuta atenta;
• Esclarecimento de dúvidas;

• Adequação do grau de preparo
da fala às especificidades do
evento comunicativo.

• Adequação
fala.

• Autoconfiança na defesa de
argumentos próprios e disponibilidade para modificá-los,
quando preciso.

• Defesa de argumentos
próprios.

• Situações em que sejam propiciadas condições para o aprimoramento da participação
planejada em intercâmbios orais, tais como
debates para:

• Apresentação de argumentos/contra-argumentos na defesa de ponto de vista.

• Argumentação

• Resolução de problemas (identificação da
questão central, levantamento de hipóteses
de solução, seleção e programação de encaminhamentos mais adequados);

da

• Identificação dos tópicos principais;
• Organização prévia da fala.

• Análise de posições divergentes;
• Apreciação de programas de rádio ou televisão e de publicidade abusiva ou enganosa.
• Entrevistas para coleta de informações sobre temas em estudo, com alternância dos
papéis de entrevistador e entrevistado atividades sequenciadas que incluam:
• Definição de tópicos;
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• Elaboração das perguntas;
• Execução da entrevista;
• Registro das respostas;
• Análise da relevância das informações obtidas e do desenvolvimento da entrevista (dificuldades encontradas, aspectos positivos,
procedimentos que podem ser melhorados).
• Apreciação de situações de comunicação
oral presenciadas ou gravadas, com foco em
aspectos como:
• Adequação do registro, considerando contexto, interlocutor (es) e propósito;
• Pertinência e suficiência de informações, explicações, argumentos;
• elementos reais e fantasiosos, no caso de relato;
• Encadeamento de ideias, manutenção do fio
condutor;
• Hesitações, repetições, digressões, ênfases,
correções;
• Uso de marcadores conversacionais como
“eu acho”, “quer dizer”, “então”, “daí”, “aí”,
“viu?”, “sabe?”, “né?”,“certo?”;
• Dicção, inflexão, projeção da voz, ritmo, pausas;
• Gesticulação, postura, riso, olhar;

• Ler, de modo autônomo e voluntário,
textos correspondentes a diferentes
gêneros selecionados para o ano e

Todos os campos de atuação
• Valorização da leitura como
trabalho ativo de mobilização
de conhecimentos – de
mundo, temáticos, linguísticos
– do sujeito leitor.

• Leitura.

• efeito produzido pela fala no(s) interlocutor(es), considerando a intenção comunicativa.
Todos os campos de atuação
• Leitura em voz alta pelo professor (inclusive
em “capítulos”, quando preciso), para compartilhar textos com diferentes propósitos
como sensibilizar, divertir, informar.
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Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à leitura.

desenvolver procedimentos adequados de estudo.

• Interesse pela leitura como
fonte de aprendizagem, informação, divertimento e sensibilização.

• Leitura
como
fonte de aprendizagem.

• Valorização da diversidade
cultural refletida em textos
produzidos em diferentes regiões e épocas.

• Diversidade cultural
refletida
em textos.

• Identificação da função social
de textos que circulam em
campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se
destinam, com ajuda do professor.

• Função social de
textos que circulam em campos
da vida social,
de massa e digital.

• Estabelecimento de expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da
forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais: recursos gráficos; imagens; dados da própria obra (índice, prefácio
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas
antes e durante a leitura de

• Estratégias de
leitura (pressuposições antecipadoras
dos
sentidos,
da
forma e da função social do
texto).

• Situações que exijam uso de diferentes estratégias de abordagem do texto (leitura pontual, item a item ou extensiva), de acordo
com a finalidade do leitor:

• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede como leitor
voluntário e autônomo, tanto em atividades semelhantes às

• Obtenção de informações precisas, sem considerar dados irrelevantes para o momento;

• Relacionadas na coluna anterior como
em situações de avaliação processual
relativas aos objetivos estabelecidos
para leitura.

• Pesquisa sobre um tema;
• Domínio de regras ou de instruções para fazer algo;
• Resolução de dúvidas;
• Entretenimento;
• Conhecimento da obra de autores escolhidos;
• Ampliação do repertório de textos literários.
• Leitura colaborativa com pausas para que as
crianças explicitem antecipações, inferências, dúvidas relativas ao texto.
• Situações (coletivas ou em pequenos grupos) de análise do texto e confronto de diferentes leituras:
• Tema tratado;
• Informações explícitas (localização) e implícitas (inferência);
• Relações entre as ideias do texto, articulando as informações dos diferentes trechos, identificando as partes mais relevantes com base em pistas fornecidas pelo próprio texto e, por meio desse processo de sumarização, identificando a ideia central;
• Pluralidade de sentidos atribuídos, ambiguidades, subentendidos (sentidos literal e conotativo/figurado de palavras e expressões);
• Ocorrência de homonímia;
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• Comparação contínua dos registros de
acompanhamento da evolução da criança quanto a:
• Interesse em ouvir a leitura;
• Interesse em dedicar-se à leitura;
• Interesse em ler oralmente;
• Participação nas atividades coletivas
de comentário e apreciação de texto;
• Seleção de textos que atendam a seus
objetivos;
• Utilização de estratégias adequadas
para a compreensão dos diversos textos;
• Uso de dados textuais para construção
de argumentos;
• Identificação de relações entre ideias
do texto;
• Compreensão do sentido denotativo e
conotativo;
• Estabelecimento de relações entre
texto, ilustração e outros recursos complementares;
• Iniciativa de procurar fontes adequadas para resolver dúvidas ou ampliar o
conhecimento; desembaraço e fluência na leitura oral;

textos, checando a adequação
das hipóteses realizadas, com
ajuda do professor.
• Localização de informações
explícitas em textos adequados para o ano.

• Informações explícitas.

• Identificação do efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos..

• Efeito de sentido pelo uso de
recursos gráficovisuais e multissemióticos.

• Estabelecimento de relações
entre texto, imagens a ele associadas e outros recursos
gráficos complementares.

• Relação entre
texto, imagem e
outros recursos
gráficos.

• Observação de recursos expressivos utilizados por bons
escritores.

• Recursos
expressivos de diversos escritores

• Leitura silenciosa e compreensão e, em seguida, leitura em
voz alta, com autonomia e fluência, de textos curtos com nível de textualidade adequado,
de acordo com a situação comunicativa.

• Leitura silenciosa e em voz
alta.

• Seleção de livros da biblioteca
e/ou do cantinho de leitura da
sala de aula e/ou disponíveis
em meios digitais para leitura
individual, justificando a escolha e compartilhando com os
colegas sua opinião, após a
leitura.

• Seleção e justificativa de escolha de livros.

• Recursos expressivos (linguísticos e gráficos) utilizados para criar ironia e humor;

• Atitudes esperadas em espaços mediadores de leitura;

• Relações texto, imagens a ele associadas e
outros recursos gráficos complementares;

• Iniciativa para ampliação do repertório
de leitura.

• Vínculos intertextuais.

• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem por meio de ficha periodicamente discutida

• Atividades de apreciação de textos (coletiva
ou em pequeno grupo), com a parceria ativa
do professor, para análise de escolhas feitas
por bons escritores:
• Implicações semânticas -da seleção lexical;
• Recursos expressivos (comparações, metáforas, interjeições, onomatopeias, diminutivo, aumentativo, superlativo etc.);
• Soluções adotadas para coesão referencial
e sequencial (elementos que marcam relações lógico-discursivas);
• Formas de garantir a coerência (continuidade de sentido).
• Situações de visita a espaços destinados à
leitura e a participação em atividades como
a roda de leitores, aprendendo: a selecionar
materiais de leitura (utilizando critérios pessoais de apreciação estética, tema etc.); a
usar espaços nos quais esses materiais circulam (frequentando salas de leitura e bibliotecas físicas e digitais, sabendo solicitar ou
encontrar materiais de leitura); a apreciar o
compartilhamento da leitura (utilizando os
critérios de apreciação pessoal para divulgar
sua opinião a respeito de materiais lidos, em
espaços escolares, como uma roda de leitores, ou digitais, como sites de comentários
sobre livros lidos).
• Situações de utilização dos conhecimentos
gramaticais e textuais já internalizados para,
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• Com cada criança, em que se
• Explicitem indicadores a respeito de:
• Ato de ler:
• Interesse e empenho em:
• Ouvir a leitura;
• Ler individualmente;
• Ler em voz alta.
• Participação nas atividades coletivas
sobre textos lidos;
• Compreensão de textos correspondentes aos gêneros tratados;
• Iniciativa para resolver dúvidas quanto
aos textos;
• Ato de estudar:
• Curiosidade quanto aos textos para estudo;
• Localização e destaque das informações mais relevantes;
• Organização e síntese das informações
selecionadas;
• Interesse em obter mais informações
sobre o assunto estudado; colaboração nas atividades em parceria;

• Identificação das finalidades e
de especificidades dos gêneros priorizados ao longo do
ano.

• Finalidades
e
especificidades
dos gêneros (definir gêneros).

• Identificação da ideia central
do texto, demonstrando compreensão global.

• Ideia central do
texto.

• Inferência das informações
implícitas nos textos lidos.

• Informações implícitas em textos orais.

• Inferência do sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no
contexto da frase ou do texto.

• Sentidos de palavras
desconhecidas.

• Recuperação de relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a
continuidade do texto.

• Relações entre
as partes do
texto.

• Uso de múltiplas estratégias
para resolver dúvidas quanto
ao sentido do que foi lido: dedução do contexto, debate,
consulta a diferentes fontes.

• Dedução do contexto, debate,
consulta para
resolução de dúvidas.

• Análise de relações entre partes e elementos do texto: encadeamento lógico, causaefeito, razão-consequência,
fato-opinião e (com ajuda) proposição-argumento.

• Relações entre
partes e elementos do texto.

em situações epilinguísticas (de uso se analisa o uso dos recursos textuais, e não a sua
sistematização em categorias), constituir os
sentidos do texto escrito, consolidá-los e/ou
resolver problemas de compreensão. Os recursos citados garantem a coesão (e a coerência) do texto, contribuindo para estabelecer a continuidade dos enunciados por meio
da recuperação do referente, como por
exemplo: Ex.: Hoje Ana lembrou-se de seu
avô. Ela não o vê há quase três anos (ELA
retoma ANA; O recupera AVÔ; SEU retoma
ANA.).

• Atitude em espaços mediadores de leitura:
• Interesse em conhecer/frequentar espaços de leitura;
• Compreensão das orientações sobre
procedimentos;
• Iniciativa em selecionar material de leitura;
• Leitura oral:
• Fluência;
• Tom de voz;
• Efeito produzido nos ouvintes.
Observação
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo, em que se apontam os avanços da criança quanto
• À leitura.
Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem e sobre a participação
no processo de avaliação a partir d preenchimento de campo específico da
mesma ficha utilizada pelo professor e
discussão conjunta.
Pelo grupo:
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto à constituição
do grupo como uma comunidade de
leitores.

1461

• Interpretação de comparações, metáforas, antíteses,
efeitos de ironia ou humor
(com ajuda).

• Figuras de linguagem.

• Empenho em compartilhar opiniões, ideias e preferências sobre leituras realizadas.

• Compartilhamento de opiniões e ideias sobre leituras.

• Comparação de opiniões sobre o que foi lido e elaboração
de conclusões pessoais.

• Opinião e conclusão pessoal
sobre leituras.

• Valorização da cooperação
como meio de dar qualidade
ao trabalho do sujeito leitor.
• Comparação entre construções linguísticas: padrões sintáticos e possibilidades estilísticas (com ajuda do professor).

• Padrões sintáticos e possibilidades estilísticas.

• Diferenciação de sequências,
no texto, de narração, descrição, conversação ou (com
ajuda do professor) argumentação.

• Sequências narrativas, descritivas e de conversação.

• Observação de divergências
entre informações de fontes
diversas e elaboração de conclusões.

• Informações de
fontes diversas.

Campo da vida cotidiana

• Histórias
em
quadrinhos e tirinhas.

• Construção do sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).

Campo da vida cotidiana
• Leitura compartilhada de gibis, apresentando aos alunos a relação entre as imagens
e palavras, a utilização dos recursos gráficos
(tipos de balões, de letras, onomatopeias).
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• Leitura e compreensão, com
autonomia, de textos instrucional de regras de jogo, dentre
outros gêneros do campo da
vida cotidiana, de acordo com
as convenções do gênero e
considerando a situação comunicativa e a finalidade do
texto.

• Texto instrucional de regras de
jogo.

• Leitura e compreensão, com
autonomia, de anedotas, piadas e cartuns, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa
e a finalidade do texto.
Campo Artístico-literário
• Interesse pela natureza cultural e pelo caráter ficcional da
literatura.

• Anedotas, piadas e cartuns,
dentre
outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana.

• Comunidades
de leitura.

• Disponibilidade para participar de comunidades de leitura
com diferentes
• Propósitos selecionados pelo
grupo.

• Projetos didáticos que potencializem o interesse das crianças pela leitura de textos de
diferentes gêneros, como os textos instrucionais de regras de jogo, considerando as características dos textos selecionados para
leitura. As instruções de jogos, por exemplo,
organizam-se pela presença de: título, jogadores, material para jogar, objetivo, regras.
• Atividades de leitura autônoma dos gêneros
anedotas, piadas e cartuns, dentre outros,
observando as características de cada um
dos gêneros do campo da vida cotidiana (organização interna; marcas linguísticas; conteúdo temático) e dos textos específicos a
serem lidos.

Campo Artístico-literário
• Atividades de leitura colaborativa, coletiva,
de textos literários e não-literários, para que
os alunos compreendam a natureza dos objetivos das diferentes práticas de leitura.
Pode-se propor leitura por autores, por gênero, por região, valorizando a cultura de diferentes grupos sociais
• Atividades coletivas de análise, sob orientação do professor, de sequências narrativas,
descritivas, conversacionais ou argumentativas em textos de diferentes gêneros:

• Uso adequado de espaços mediadores de leitura.
• Escolha e busca do que quer
ler, de acordo com interesses,
possibilidades, necessidades
pessoais.

• Escolha de leitura.

• Reconhecimento de que os
textos literários fazem parte
do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão

• Mundo do imaginário e dimensão lúdica dos
textos literários.

• Padrões de organização geral (como esquema sequencial da narrativa e estrutura
lógica da argumentação);
• Características do nível léxico-gramatical
(como a relevância das formas verbais na
narração, dos adjetivos na descrição, dos recursos dêiticos na conversação).
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lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
• Leitura (em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor e, mais tarde, de
maneira autônoma) e compreensão de textos narrativos de
maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e
crônicas.

• Narrativas maiores contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e
crônicas.

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

• Poemas visuais
e concretos.

• Relação entre textos com ilustrações e outros recursos gráficos, articulando o texto verbal com o visual. (em colaboração).

• Texto e recursos
gráficos.

• Leitura e compreensão, de
forma autônoma, de textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

• Textos literários
de gêneros diversos.

• Observação de diálogos em
textos narrativos, percebendo
o efeito de sentido de verbos
de enunciação e, se for o caso,

• Diálogos em textos narrativos.

• Atividades de leitura e análise de contos populares, de fadas e acumulativos, de maior
extensão, resgatando conhecimentos prévios dos alunos sobre os contos de fada, observando e compreendendo as características dos gêneros literários, como por exemplo os acontecimentos dentro da narrativa:
• Enredo (conflito gerador; ordenação temporal dos fatos e relações de causalidade);
• Personagens (protagonista, antagonista, secundário; traços de personalidade, características físicas; ações, intenções; linguagem);
• Posição do narrador (pessoa gramatical em
que a narrativa é feita; comentários sobre situações ou personagens;
• Distinção autor-narrador);
• Ambiente (local/locais dos acontecimentos;
caracterização);
• Tempo (época e duração das ações; ordem
cronológica ou com recuos no tempo);
• Tema (narrativa de aventura, de suspense,
de amor, de fundo histórico etc.).
• Atividades de leitura colaborativa, como
roda de leitores, de poemas visuais e concretos, utilizando materiais digitais com recursos de som, movimento e imagem para perceber os efeitos de sentido e visuais produzidos pelo texto, como a eliminação do verso;
a disposição das palavras; a exploração dos
aspectos sonoros, visuais dentre outros.
• Atividades de leitura colaborativa, coletiva
entre texto verbal e visual, propondo apreciações estéticas e afetivas que colaboram
para a percepção, pelo aluno, das diferentes

1464

o uso de variedades linguísticas no discurso direto.

perspectivas pelas quais uma obra pode ser
vista.

• Apreciação de poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrãos e
seu efeito de sentido.

• Poemas e outros textos versificados.

• Identificação das funções do
texto dramático (escrito para
ser encenado) e da sua organização por meio de diálogos entre personagens e marcadores
das falas das personagens e
de cena.

• Funções
do
texto dramático.

• Criação de narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de
fala de personagens.

• Narrativas ficcionais.

• Leitura e compreensão, com
certa autonomia, de narrativas
ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo,
espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

• Narrativas ficcionais.

• Leitura e compreensão, com
certa autonomia, de textos em
versos, explorando rimas,
sons e jogos de palavras,

• Leitura de textos
em versos.

• Remontagem de texto desordenado (fragmentação por parágrafos) com base na focalização de organizadores textuais (unidades
linguísticas que marcam conexão sintática e
semântica).
• Roda de leitores para:
• Interlocução sobre interesses, preferências,
necessidades e conhecimentos prévios das
crianças a respeito de gêneros textuais, suportes, escritores ou assuntos;
• Comentários sobre livros lidos por escolha
pessoal e recomendação dos preferidos aos
colegas;
• Troca de opiniões sobre livro lido por todos;
• Explicitação das relações estabelecidas entre o texto e as experiências de vida de cada
leitor;
• Intercâmbio de informações sobre o autor;
• Análise de resenhas;
• Debate sobre adaptações de obras literárias
lidas pelo grupo para cinema ou televisão
(com foco em diferentes elementos da narrativa);
• Manuseio compartilhado de jornais do dia –
leitura conjunta da primeira página de cada
um; seleção de questão a ser debatida a partir do conteúdo de algum/alguns de seus textos (notícia, reportagem, charge, entrevista,
artigo, editorial, carta de leitor, resenha, propaganda); discussões sobre a distinção entre fato e opinião.
• Projetos didáticos que potencializem o interesse das crianças pela leitura de textos de
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imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e
sonoros.

diferentes gêneros, que circulam em meios
impressos e digitais.
• Situações posteriores a ampla leitura de textos correspondentes a um mesmo gênero,
em que o professor põe em discussão sua
finalidade e coordena o levantamento de especificidades* (estruturais e linguísticas) observadas pelas crianças.
Exemplos:
• Ciclos sequenciais da narrativa literária (situação inicial, complicação, clímax, resolução);
• Relacionamento entre ações dos protagonistas (animados ou inanimados) e moral (implícita ou explícita) da fábula;
• Explicações fantásticas para acontecimentos de diferentes naturezas nas lendas e mitos;
• Elementos comuns às narrativas literárias e
histórias em quadrinhos (narrador, personagem, tempo e espaço);
• Perguntas que norteiam a progressão temática da notícia (O quê? Quem? Como?
Quando? Onde? Por quê? Para quê?);
• Estrutura da argumentação em artigos jornalísticos (proposição – tese, declaração, opinião – seguida de razões, fatos, evidências
para validá-la);
• Conjugação de marcas linguísticas de persuasão e complementos icônicos nos textos de
propaganda;
• Recursos linguísticos e gráficos utilizados no
texto expositivo, para guiar a compreensão
do leitor;
• Exposição cronológica de fatos e indicações
relativas a circunstâncias sócio históricas na
biografia;
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• Múltiplos formatos, graduação da formalidade da linguagem e fórmulas típicas dos
textos de correspondência (pessoal, oficial,
comercial);
• Trama conversacional dos textos teatrais e
notações cênicas (rubricas do autor sobre interpretação, cenografia, figurinos etc.);
• Organização visual, fônica, rítmica, léxica,
morfossintática, semântica do poema.
• Organização gráfica, musicalidade e sentido
conotativo de palavras ou expressões do poema: rimas, aliterações e diferentes modos
de divisão dos versos, estrofes e refrãos e
seu efeito de sentido;
• Efeitos de sentido produzidos em textos narrativos por: verbos introdutórios da fala de
terceiros (verbos de enunciação ou dicendi)
em casos de discurso citado (discurso direto;
indireto; indireto livre); e uso de variedades
linguísticas na representação das falas no
discurso direto.
• Interpretação de dados de gráficos e tabelas, compreendendo as diferenças e semelhanças de apresentação correspondentes a
cada um.
• Atividades de leitura de textos dramáticos,
envolvendo: o desenvolvimento de leitura
como um todo; o caráter não utilitário (lúdico/estético) dos textos literários; as características dos diferentes gêneros dramáticos, proporcionando formação de um repertório literário específico como a previsão de
estratégias didáticas que progridam da leitura colaborativa para a autônoma, ao longo
dos três últimos anos. Pode-se desenvolver
projeto de leituras feitas por um grupo de
pessoas que assumem os diferentes papéis
da peça teatral, representando-os e cria um
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espaço de socialização dos textos, possibilitando assim o desenvolvimento da fluência
leitora.

Campo da Vida Pública
• Leitura/observação e compreensão, com autonomia, de notícias, reportagens, vídeos em
vlogs argumentativos, dentre
outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com
as convenções dos gêneros e
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.

• Textos de gêneros jornalísticos.

• Comparação de informações
sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e
conclusão sobre qual é mais
confiável e por quê.

• Diferentes fontes de publicação.

• Situações de estudo de narrativas representativas da cultura local, nacional e universal
(culturas africana e latino-americana, por
exemplo), ampliando para a criação parcial
(produzir parte desconhecida de um conto
lido) e/ou colaboração no planejamento.
Pode-se, ainda, analisar as características
dos gêneros, a partir do estudo dos recursos
presentes nos textos.
Campo da Vida Pública
• Atividades de leitura/observação e compreensão de textos do campo político-cidadão e
jornalístico, com autonomia, presentes em
notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre outro, de acordo com as
convenções dos gêneros e considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do
texto, para que os alunos possam conhecer
o local de publicação dos textos, contextualizando-os quanto à extensão, orientação de
valores, características gráficas e também
quanto aos recursos digitais disponíveis.
• Situações coletivas de identificação de diferenças entre textos correspondentes:
• Ao mesmo gênero;
• A gêneros distintos, mas sobre mesmo tema
(diferenças em função das condições em
que foi produzido cada um e daquelas em
que será recebido);
• A informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias.
• Atividades variadas em espaços mediadores
de leitura:
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• Exploração de capas, contracapas, índices,
orelhas de livros;
• Consulta a catálogos de editoras;
• Busca orientada de material para estudo ou
entretenimento em diferentes suportes;
Campo das Práticas de Estudo e
Pesquisa
• Análise crítica da leitura oral,
própria e de outros.

• Crítica de leitura
própria e do outro.

• Interesse em explorar diferentes fontes de pesquisa.

• Pesquisa em diferentes fontes.

• Empenho em utilizar procedimentos de estudo adequados.

• Procedimentos
de estudo.

• Identificação do propósito do
estudo a ser feito.

• Propósito do estudo.

• Estudo de textos expositivos:

• Textos expositivos.

• Observação da estrutura textual (lógica que determina a
sequência/organização
interna do texto);
• Identificação do tema;
• Localização tanto das informações principais como das complementares e sua articulação;
• Esclarecimento de dúvidas (releitura, consulta a fontes diversas);
• Seleção das informações necessárias para o estudo do
momento;

• seleção autônoma do que será lido.
Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa
• Situações de estudo de verbetes de dicionário e enciclopédia, para que aluno os conheça e seja proficiente na sua leitura e saber que, no dicionário: as entradas são organizadas por ordem alfabética; os verbos são
apresentados no infinitivo; o singular e o
masculino são a forma padrão de apresentação de substantivos e adjetivos.
• Leitura em voz alta, para diferentes plateias,
após preparação, com propósitos diversos
(como comunicar algo, compartilhar texto literário ou socializar texto próprio).
• Situações que propiciem apreciação da leitura oral de cada criança (pela própria e pelas outras), com ênfase no efeito produzido
nos ouvintes.
• Atividades de leitura de texto didático e outros textos expositivos:
• Clarificação do propósito do estudo;
• Levantamento dos conhecimentos prévios
sobre o tema a partir da leitura do título/subtítulos;
• Observação dos recursos utilizados para salientar ideias (negrito, itálico, disposição espacial, legendas de ilustrações, tabelas, quadros, notas de rodapé etc.);
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• elaboração de resumo ou
(com ajuda do professor) esquema.

• Busca e identificação das ideias mais importantes, parágrafo a parágrafo;
• Utilização de procedimentos de suporte para
a síntese (sublinhar, tomar notas, levantar
palavras-chave sob orientação do professor);

• Leitura e compreensão de verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações gramaticais (significado
de abreviaturas) e as informações semânticas.

• Verbetes de dicionário.

• Comparação de informações
apresentadas em gráficos ou
tabelas.

• Gráficos e tabelas.

• Busca e seleção, com o apoio
do professor, de informações
de interesse sobre fenômenos
sociais e naturais, em textos
que circulam em meios impressos ou digitais.

• Pesquisa de informação sobre
fenômenos naturais e sociais.

• Atividades coordenadas pelo professor de
análise de textos-síntese (resumos, esquemas), para discutir sua organização lógica,
estrutura, clareza e, se necessário, complementá-los, reordená-los, corrigir informações de acordo com os textos-fonte.

• Distinção entre fato e opinião
sobre o fato.

• Fato e opinião.

• Atividades sequenciadas de pesquisa, desenvolvidas no âmbito ou não de projetos:

• Comparação de opiniões e informações veiculadas em textos sobre um mesmo assunto.

• Comparação de
opiniões.

• Reconhecimento de diferenças no tratamento dado ao
mesmo tema em textos de gêneros distintos.

• Tratamento de
um tema em gêneros distintos.

• Posicionamento crítico quanto
a textos persuasivos e/ou que
veiculem conteúdos discriminatórios (com ajuda).

• Textos persuasivos de conteúdos discriminatórios.

• Consulta a diferentes suportes
em busca de informações relativas a fatos relevantes para a

• Pesquisa em diversos suportes.

• Verificação da própria compreensão e esclarecimento de dúvidas (relendo, perguntando, trocando ideias, buscando o dicionário etc.);
• Organização da síntese (resumo ou, sob orientação do professor, esquema).

• Levantamento de conhecimentos prévios sobre o tema-base;
• Levantamento, hierarquização e ordenação
de questões a serem respondidas (roteiro
prévio);
• Planejamento dos passos do trabalho;
• Estabelecimento dos grupos e decisões sobre os papéis a serem desempenhados por
seus integrantes;
• Seleção de fontes adequadas à pesquisa
consulta a índices e outros facilitadores de
localização da informação;
• Extração das informações pertinentes (respostas às questões iniciais e outras informações);
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realidade próxima ou mais distante.
• Análise (em colaboração) de
sínteses relativas a textos estudados quanto à configuração e à informatividade.

• Produção de texto expositivo em que se articulem as informações selecionadas;
• Síntese de textos estudados.

• Compartilhamento e análise dos trabalhos.
• Rodas de avaliação processual e final para
troca de opiniões sobre:
• O estudo em realização/realizado;
• As informações a obter/obtidas;
• O interesse provocado;

• Utilizar, em situações de escrita com
diversas finalidades, os conhecimentos já construídos sobre aspectos
convencionais (ortografia, acentuação, concordância,
pontuação),
buscando o maior
ajuste possível aos
padrões normativos da língua.

Todos os Campos de Atuação
• Empenho em apropriar-se das
convenções da língua escrita.

• Convenções da
língua escrita.

• Reconhecimento da importância da norma ortográfica na comunicação escrita.

• Norma ortográfica e comunicação escrita.

• Consulta ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita
de palavras, especialmente no
caso de palavras com relações
irregulares fonema-grafema.

• Escrita de palavras e consulta
ao dicionário.

• Compreensão e uso progressivo do conhecimento sobre:

• Regularidade ortográfica.

• casos de regularidade ortográfica(direta, contextual ou ligada à categoria gramatical);
• ocorrências de irregularidade
ortográfica no vocabulário
usual;
• regras de acentuação (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas);
• concordância nominal e verbal;

• Irregularidade
ortográfica.
• Regras de acentuação.

• as possibilidades de desdobramento.
Todos os Campos de Atuação
• Situações de constatação de regularidades*
quanto a aspectos da língua escrita, com
emprego
• Da terminologia, quando facilitar a comunicação e a reflexão.
• *Prioridade: o que pode contribuir para
maior adequação e legibilidade dos textos
dos alunos em dado momento.
• Situações de uso do dicionário, em que o
professor informe sobre sua organização: aspectos relativos à ordem alfabética e composição dos verbetes (entrada, numeração,
pontuação, verbos não flexionados, predomínio de palavras no masculino-singular.),
apresentação das várias acepções possíveis
da palavra. Importante e fundamental ensinar ao aluno a buscar o significado do vocábulo também pelo contexto, pela releitura do
trecho em que ele foi encontrado, especialmente no caso dos textos da esfera literária,
de modo a garantir a familiarização com
esse procedimento antes da busca no dicionário.

• Concordância.
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Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à escrita.
• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede como autora competente de texto e como parceira de trabalho, tanto em atividades
semelhantes às relacionadas na coluna anterior como em situações de
avaliação processual relativas aos objetivos estabelecidos para a escrita.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento da evolução da criança quanto a:
• Interesse em garantir a boa apresentação dos textos;
• Interesse em garantir a adequação dos
textos aos padrões normativos;
• Aprendizado das convenções relativas
à ortografia, acentuação, concordância
e pontuação;
• Participação nas situações de produção em parceria;

• Marcas de segmentação do
texto (paragrafação, pontuação e outros sinais gráficos
como parênteses e aspas).

• Segmentação.

• Verificação do papel da concordância nominal e verbal na
coesão textual.

• Coesão textual.

• Memorização da grafia de palavras de uso frequente nas
quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h
inicial que não representa fonema.

• Grafia de palavras de uso frequente.

• Identificação das sílabas tônicas e acentuação correta das
palavras (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas).

• Acentuação de
palavras e sílaba tônica.

• Constatação e experimentação de possibilidades diversas
de pontuação como vírgula,
ponto e vírgula, dois-pontos,
reticências, aspas e parênteses conforme os efeitos de
sentido desejados, em diferentes gêneros.

• Pontuação.

• Identificação e análise dos
tempos verbais do modo indicativo (presente, passado e futuro), para uso reflexivo na
produção escrita, afim de garantir a coesão e a coerência
do texto.

• Tempos verbais
do modo indicativo.

• Identificação em textos e uso
na produção textual de pronomes pessoais, possessivos e

• Pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como

• Atividades de ditado inicial para verificar e
organizar as intervenções com os diferentes
tipos de ocorrências irregulares que se fizerem necessários, podendo ampliar a atividade para enfocar o som do S (auxílio, cidade); do Z; do L e H (família e toalha etc.). É
possível propor ainda exercícios que orientem as ações necessárias à memorização,
como participar de atividade de leitura de listas de palavras para destacar o H inicial, ter
uma frequência de leitura articulada à tarefa
de destacar/buscar palavras com determinada letra; fazer exercícios de pesquisa e registro para consulta posterior até chegar à
memorização; participar de jogos que favoreçam a memorização; etc. Deve-se observar
que a construção da ortografia se inicia após
a aquisição da base alfabética.
• Atividades com foco na acentuação em que
ocorram:
• Identificação das sílabas tônicas (oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas);
• Explicitação de dúvidas;
• Agrupamento de palavras para observação
de aspectos como tonicidade, número de sílabas, ocorrência de ditongo ou hiato;
• Inferência de regularidades;
• Registro de regras
• Atividades sequenciadas que possibilitem:
• Discussão sobre formas errôneas que poderiam aparecer na escrita de certas palavras;
• Conclusões sobre a existência ou não de regra ortográfica para cada caso;
• Sistematização das regras ortográficas, sob
orientação do professor.
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• Adequação dos textos de apoio produzidos;
• Organização do texto de acordo com as
condições de produção;
• Adequação do nível de informatividade
do texto;
• Emprego de estratégias de coesão e
coerência.
• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem por meio de ficha periodicamente discutida com
cada aluno, em que se explicitem indicadores a respeito de:
• Interesse em produzir (em parceria e
individualmente) textos de autoria;
• Empenho em revisar versões do texto
próprio e do outro;
• Participação nas atividades de reflexão
sobre a língua;
• Aprendizado das convenções da escrita.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo à produção da criança, em que se apontam os avanços
conseguidos.
Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem e sobre a participação
no processo de avaliação a partir do
preenchimento de campo específico
da mesma ficha utilizada pelo professor e discussão conjunta.
Pelo grupo:

demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.

recurso coesivo
anafórico.

• Identificação, em textos, do
uso de conjunções e a relação
que estabelecem entre partes
do texto: adição, oposição,
tempo, causa, condição, finalidade.

• Conjunções entre partes do
texto.

• Diferenciação de palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de
prefixo e de sufixo.

• Formação de palavras.

• Atividades de análise da pontuação de textos bem escritos, em parceria, para observação de:
• Escolhas do autor;
• Efeito da pontuação para a compreensão do
texto;
• Resultados estilísticos obtidos;
• Usos característicos da pontuação em diferentes gêneros.
• Situações de identificação, observação, análise, comparação e derivação de regularidades no trabalho com os tempos verbais, para
que na escrita o estudante possa garantir a
manutenção do tempo verbal predominante,
conferindo coesão e coerência ao texto.
• Situações de estudo reflexivo de observação, análise, comparação e derivação de regularidades no trabalho com as classes gramaticais das palavras indicadas (pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos) e
identificar os papéis que desempenham na
constituição da coesão do texto.
• Atividades sequenciadas que incluam introdução de sinais de pontuação em texto curto
ou fragmento de texto (sem pistas como recuo de linha ou letra maiúscula) e discussão
de diferentes possibilidades propostas pelas
crianças.
• Situações de análise da articulação entre
trechos de enunciados, avaliando os sentidos produzidos pelas conjunções empregadas e sua adequação às intenções de significação pretendidas.
• Situações de análise e observação da diferenciação de palavras primitivas, derivadas
e compostas, e derivadas por adição de prefixo, afixos e de sufixo, compreendendo o
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• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto às produções/revisões coletivas de texto.

Campo da Vida Cotidiana
• Identificação e reprodução,
em textos de resenha crítica
de brinquedos ou livros de literatura infantil, da formatação
própria desses textos (apresentação e avaliação do produto).

• Formatação de
textos de resenha crítica de
brinquedos ou livros de literatura infantil.

Campo da Vida Pública
• Identificação e reprodução,
em notícias, manchetes, lides
e corpo de notícias simples
para público infantil e cartas
de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a
formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas
versões orais.

• Diagramação de
textos jornalísticos impressos e
orais.

• Análise da validade e da força
de argumentos em argumentações sobre produtos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados,
HQs, games etc.), com base
em conhecimentos sobre os
mesmos.

• Produtos de mídia para público
infantil.

• Análise do padrão entonacional, da expressão facial e corporal e das escolhas de variedade e registro linguísticos de
vloggers de vlogs opinativos
ou argumentativos.

• Padrão entonacional
de
vloggers
de
vlogs opinativos.

processo de derivação quanto os diferentes
processos de composição (justaposição e
aglutinação).
Campo da Vida Cotidiana
• Atividade de leitura colaborativa que possibilitam estudar os recursos e analisar a adequação dos textos que serão produzidos,
participando de sites ou blogs em que são
apresentadas resenhas de livros e ou brinquedos, observando a formatação própria
desses textos (apresentação e avaliação do
produto).
Campo da Vida Pública
• Atividades de leitura para identificar e reconhecer os recursos linguísticos e discursivos
pertencentes aos gêneros jornalísticos, para
emprega-los adequadamente nos textos produzidos. Pode ser desenvolvido projetos de
elaboração de cartas de reclamação (de serviços, de produtos etc.) para serem publicadas em revistas e jornais impressos ou em
sites específicos viabilizam o desenvolvimento da atividade.
• Atividades de análise da validade e da força
de argumentos em argumentações sobre
produtos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.),
com base em conhecimentos sobre os mesmos, refletindo e analisando os textos midiáticos, com o objetivo de reconhecer a força
dos argumentos e seu poder de persuasão
na apresentação de tais produtos.
• Estudo de aspectos relativos a comunicações orais (algumas entrevistas, vídeos de
vloggers) ou oralizadas (fala de âncora ou locutor de notícias, por exemplo), permitindo
ao aluno perceber e avaliar o papel persuasivo do padrão entonacional, da expressão
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corporal e da variedade linguística selecionada no discurso argumentativo de vloggers.

Campo das Práticas de Estudo e
Pesquisa
• Utilização, ao produzir o texto,
de conhecimentos linguísticos
e gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal
e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação
(ponto final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras
ortográficas.

• Conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais.

• Utilização, ao produzir o texto,
de recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e
articuladores de relações de
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação),
com nível adequado de informatividade.

• Recursos de coesão pronominal e articuladores de relações
de sentido.

Campo Artístico-Literário
• Identificação, em narrativas,
docenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com
base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

• Elementos
narrativa.

• Busca de determinado número de erros de
ortografia, acentuação ou concordância em
texto curto e apresentação de justificativa
para a correção de cada um.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Discussão de problemas de concordância
nominal ou verbal e das mudanças necessárias para ajustar a coesão do texto, inserida
em situação de revisão.
• Atividades de busca de alternativas para a
resolução de problema de sentido decorrente de pontuação inadequada.

da

• Situações de análise e estudo da utilização,
ao produzir o texto, de recursos de coesão
pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo,
causa, oposição, conclusão, comparação),
com nível adequado de informatividade.

Campo artístico-literário
• Atividades de identificação, em narrativas,
de cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base
no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceiras pessoas, levando em consideração o estudo de
textos poéticos da cultura local, nacional,
tradicionais e aqueles referentes às culturas
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• Diferenciação do discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto,
quando for o caso.

• Efeito de sentido do discurso
direto e indireto.

• Identificação, em textos versificados, de efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de
metáforas.

• Recursos rítmicos, sonoros e
metafóricos em
textos versificados.

• Observação, em ciberpoemas
e minicontos infantis em mídia
digital, dos recursos multissemióticos presentes nesses textos digitais.

• Recursos multissemióticos em
ciberpoemas e
minicontos.

periféricas. Quanto à identificação de pontos
de vista, são muito produtivas as leituras de
obras que apresentam textos clássicos narrados do ponto de vista de outro personagem da história base.
• Atividades de leitura de reconhecimento das
diferenças e semelhanças entre discurso direto e indireto, focalizando não apenas a
pontuação, mas o uso dos verbos dicendi em
cada caso, compreendendo que a presença,
na fala de personagens, de variedades linguísticas diferentes daquela em que o texto
é narrado produz efeitos de sentido relevantes.
• Atividades colaborativas de leitura para identificar, em textos versificados, os efeitos de
sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas, reconhecendo que recursos linguísticos e discursivos constituem os gêneros literários.
• Atividades de leitura e estudo de ciberpoemas e minicontos digitais, para que os alunos aprendam as suas características fundamentais: o modo de ocupação do espaço —
que pode não ser estático; a presença de recursos de áudio e movimento; o emprego de
recursos de interação entre leitor e texto
para definição — ou não — dos rumos do poema. Disponibilizados nas mídias digitais infantis, é importante observar quais recursos
multissemióticos os constituem e que efeitos de sentido foram por eles provocados.
• Situações de registro (no caderno ou em outro suporte) de textos ouvidos, nas quais a
criança precisa tratar de aspectos do plano
da expressão (“como dizer”) e não do plano
do conteúdo (“o que dizer”) por exemplo,
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• Produzir, de modo
autônomo, textos
de autoria e de
apoio à fala planejada, coesos e coerentes, correspondentes aos gêneros
selecionados para
o ano, planejados
de acordo com diferentes
situações
comunicativas e revisar textos próprios e de outros
quanto a aspectos
discursivos e notacionais, levando em
consideração
as
condições de produção estabelecidas.

Todos os campos de atuação
• Valorização da possibilidade
de assumir a palavra por escrito ao produzir textos com diferentes funções.

• Usos formais e
cotidianos
da
escrita.

escrita de lembretes de tarefas ou compromissos, notas sobre curiosidades.
Todos os campos de atuação
• Atividades sequenciadas de produção e roteiros para exposição oral, que incluam:
• Estabelecimento do tema;
• Seleção de tópicos;

• Empenho no domínio de vários
usos da escrita, dos mais cotidianos aos mais formais.

• Comparação entre o que já conhece do assunto e o que pretende abordar;

• Interesse pela escrita tanto
como atividade individual
quanto produto de interação
grupal.

• Escrita
individual e coletiva.

• Planejamento, com a ajuda do
professor, do texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para
quem escreve); a finalidade ou
o propósito (escrever para
quê); a circulação (onde o
texto vai circular); o suporte
(qual é o portador do texto); a
linguagem, organização e
forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações
necessárias à produção do
texto, organizando em tópicos
os dados e as fontes pesquisadas.

• Situação comunicativa e contexto de produção de diferentes textos.

• Releitura e revisão do texto
produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e

• Revisão textual.

• Busca em diversas fontes do que for necessário;
• Organização da sequência das ideias por escrito;
• Revisão;
• Reprodução do roteiro final para distribuição
aos colegas.
• Atividades em que o aluno reconheça e considere os diferentes processos da escrita, de
forma autônoma, como: planejar o conteúdo
do texto de acordo com o gênero: criação do
conteúdo temático (gêneros como: contos
em geral, crônicas etc.) ou de pesquisa
desse conteúdo (textos nos gêneros: notícia,
verbetes, artigos em geral etc.); planejar o
texto parte a parte, na ordem demandada
pelo gênero trabalhado.
• Atividades sequenciadas de produção, em
parceria, de registros a respeito de relatos e
exposições orais que incluam, além da anotação das ideias importantes, das dúvidas e
de outros aspectos a serem comentados, o
compartilhamento e a revisão das anotações.
• Situações que exijam consulta a registros individuais e possibilitem que as crianças
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Pelo professor:
• Observação e levantamento dos conhecimentos prévios de cada criança
em relação à escrita.
• Observação e registro sistemático de
como cada criança procede como autora competente de texto e como parceira de trabalho, tanto em atividades
semelhantes às relacionadas na coluna anterior como em situações de
avaliação processual relativas aos objetivos estabelecidos para a escrita.
• Comparação contínua de registros de
acompanhamento da evolução da criança quanto a:
• Interesse em garantir a boa apresentação dos textos;
• Interesse em garantir a adequação dos
textos aos padrões normativos;
• Aprendizado das convenções relativas
à ortografia, acentuação, concordância
e pontuação;
• Participação nas situações de produção em parceria;
• Adequação dos textos de apoio produzidos;
• Organização do texto de acordo com as
condições de produção;
• Adequação do nível de informatividade
do texto;
• Emprego de estratégias de coesão e
coerência.

aprimorá-lo, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.

façam as complementações necessárias em
seu caderno ou agenda, por exemplo.

• Edição da versão final do
texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for
o caso, em suporte adequado,
manual ou digital.

• Reescrita de versão final do
texto.

• Utilização de software, inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os
textos produzidos, explorando
os recursos multissemióticos
disponíveis.

• Programas de
edição de texto.

• Utilização, ao produzir um
texto, de conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal
e verbal, pontuação (ponto final, ponto de

• Conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais.

• exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso
direto, quando for o caso.
• Utilização, ao produzir um
texto, de recursos de referenciação (por substituição lexical
ou por pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado
ao gênero, recursos de coesão
pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido

• Recursos de referenciação, vocabulário apropriado, recursos
de coesão pronominal e articuladores de relações de sentido.

• Produção de sínteses (resumos e, sob orientação do professor, esquemas) como etapa
final do estudo de textos expositivos.
• Produção de textos expositivos como etapa
final de pesquisas ou produto final de projetos.
• Atividades de edição de textos utilizando ferramentas digitais de edição, com ajuda do
professor. Pode-se trabalhar com projetos de
elaboração de textos encontrados em: folhetos com orientações sobre questões/problemas locais; guias de pesquisas sobre povos
indígenas/africanos ou assuntos de interesse da turma, entre outros. Possiblidade
de trabalho Interdisciplinar com Arte no que
se refere à utilização de diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação.
• Atividades de revisão de reescrita em que
uma criança lê a produção de outra e faz sugestões para melhorá-la, a partir da indicação do que “não compreendeu”/ “está fora
de ordem”/ “está faltando” / “está errado”,
dividindo o texto em parágrafos, respeitando
as normas da pontuação, o encadeamento
das ideias e a hierarquia das informações
presentes, de acordo com as características
do gênero e a finalidade comunicativa.
• Situações de produção de textos, com diversos propósitos e graus de formalidade, que
circulem no ambiente social cotidiano, nas
quais sejam selecionados pelos autores o
gênero e o suporte que melhor atendam à intenção comunicativa.
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• Acompanhamento do processo individual de aprendizagem por meio de ficha periodicamente discutida com
cada aluno, em que se explicitem indicadores a respeito de:
• Interesse em produzir (em parceria e
individualmente) textos de autoria;
• Empenho em revisar versões do texto
próprio e do outro;
• Participação nas atividades de reflexão
sobre a língua;
• Aprendizado das convenções da escrita.
Observação:
• São imprescindíveis estratégias continuadas de incentivo à produção da criança, em que se apontam os avanços
conseguidos.
Pela criança:
• Reflexão sobre o próprio processo de
aprendizagem e sobre a participação
no processo de avaliação a partir do
preenchimento de campo específico
da mesma ficha utilizada pelo professor e discussão conjunta.
Pelo grupo:
• Monitoramento permanente dos avanços alcançados quanto às produções/revisões coletivas de texto.

• (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade.

• Situações de “produção com apoio”: transformação de textos conhecidos (mudanças
relativas a personagens, ambiente, ponto de
vista, enredo, diálogos e, mesmo, ao gênero).

• Organização do texto em unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos segundo as
normas gráficas e de acordo
com as características do gênero textual.

• Paragrafação.

• Compromisso com o contínuo
aprimoramento da própria produção escrita.

• Aprimoramento
da escrita.

• Reconhecimento do papel da
revisão para que se cumpra a
intenção comunicativa.

• Importância da
revisão da produção textual.

• Empenho em tornar o texto
mais compreensível pelo leitor.

• Revisão e reescrita.

• Identificação, em diferentes
momentos do processo de produção textual, da necessidade
de:

• Limpeza
texto.

• Substituir elementos característicos da linguagem oral ou
inadequados à situação comunicativa por algum outro motivo;
• Eliminar informações redundantes ou contraditórias e introduzir informações ausentes;
• Empregar formas verbais mais
eficazes para expressar diversas ideias relativas a tempo;

• Situações de produção, em parceria, de textos (informativos, literários, publicitários) associados a imagens e/ou sons.

do

• Atividades de produção de partes de textos:
completar ou ampliar a sequência narrativa;
introduzir descrição ou diálogo; apresentar
(em uma carta, por exemplo) argumento (s)
que valide (m) determinado ponto de vista.
• Atividades sequenciadas de produção de
textos (em parceria/individualmente) que
envolvam:
• Registro preliminar de ideias, à medida que
ocorrem;
• Consultas a fontes ou especialistas no assunto, quando for necessário obter informações;
• Esboço do texto (seleção do que será escrito,
estabelecimento de relações lógicas, decisões sobre como será escrito);
• Elaboração de rascunhos, incluindo reorganizações necessárias, até que se tenha a 1ª
versão do texto;
• Revisões do texto;
• Divulgação da versão final.
• Produção de textos no âmbito de projetos
que potencializem o interesse das crianças
sem atividades de leitura e apreciação, com
a parceria ativa do professor, de grande variedade de textos de um mesmo gênero.
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• Fazer ajustes variados quanto
à coesão (referencial e sequencial);

• Projetos didáticos que contextualizem atividades sequenciadas de produção de textos
de diversos gêneros (para um almanaque,
por exemplo)

• corrigir inadequações referentes às convenções escritas.
• Estabelecimento de relações
entre aspectos gramaticais e o
sentido do texto (com ajuda do
professor).

• Aspectos gramaticais e sentido
do texto.

• Empenho na elaboração de
novas versões do texto até
considerá-lo de boa qualidade.

• Aprimoramento
do texto.

• Monitoramento da própria escrita passo a passo, relendo
cada parte do texto em produção (autocorreção).
• Valorização da cooperação
como fator favorável à qualidade da produção escrita.
• Disponibilidade para submeter seu texto à leitura crítica do
outro e para apreciar a produção dos colegas.

• Leitura crítica.

• Respeito à produção do outro
no que se refere às ideias e ao
estilo do escritor.

• Respeito ao estilo e ideias do
outro.

• Colaboração, no papel de revisor, para o contínuo aprimoramento da produção escrita do
outro.

• Revisão de texto
próprio e do outro.

• Atividades que propiciem a prática de reflexão (compartilhada ou individual) sobre a linguagem escrita a partir da necessidade de
aprimorar um texto que circulará na sala de
aula ou fora dela, fazendo análise, reflexão e
utilização das regularidades morfológico-gramaticais
• Atividades de revisão, em que o professor
atua como principal parceiro, em grupos nos
quais a heterogeneidade de conhecimentos
a respeito da escrita favoreça a colaboração
e a própria aprendizagem, analisando a utilização de recursos coesivos, evitando problemas de compreensão e garantindo a coerência do texto, ao utilizar os recursos de referenciação; vocabulário apropriado ao gênero; recursos de coesão pronominal e articuladores de relação de sentido.
• Revisão coletiva ou em pequeno grupo com
determinado foco (texto preparado pelo professor ou versão de texto de uma criança, já
corrigida quanto aos demais aspectos):
• Especificidades do gênero;
• Adequação ao destinatário;
• Suficiência, relevância e articulação de informações;
• Estratégias de coesão e coerência textual
(pontuação, uso de conjunções e outros conectivos, substituição lexical, pronominalização, emprego de tempos verbais etc.);
• Precisão e riqueza lexical;
• Ortografia, entre outros.
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• Situações de trabalho em parceria, nas
quais uma criança atua como revisora do
texto da outra:
• Leitura da produção alheia;
• Sugestão de possíveis alterações;
• Discussão sobre as decisões cabíveis.
• Situações de reflexão, sob orientação do professor, a respeito de aspectos gramaticais*
relacionados a dúvidas/problemas identificados durante atividade de revisão, nas
quais sejam experimentadas variações na
forma de redigir, discutidos os resultados e
estabelecidas relações entre a morfossintaxe e o sentido do texto.
• Prioridade estabelecida com base em dois
fatores: o que pode contribuir para maior
adequação dos textos produzidos pelas crianças e os conhecimentos prévios do grupo.
Quanto à terminologia: uso da que facilita a
comunicação nas atividades de reflexão sobre a língua, ou seja, exclusão dos termos
desnecessários em dado momento.

Campo da Vida Cotidiana
• Escrita, com autonomia, de
anedotas, piadas e cartuns,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

• Anedotas, piadas e cartuns.

• Produção de nova versão do texto com base
em indicações feitas pelo professor, sobre
aspectos a serem melhorados (de acordo
com as possibilidades de cada criança
quanto à revisão).
Campo da Vida Cotidiana
• Atividades de produção de texto, com autonomia, de anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
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• Planejamento e produção,
com autonomia, de textos instrucionais de regras de jogo,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
Campo da Vida Pública
• Produção de roteiro para edição de uma reportagem digital
sobre temas de interesse da
turma, a partir de buscas de informações, imagens, áudios e
vídeos na internet, de acordo
com as convenções do gênero
e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.

• Textos instrucionais de regras
de jogo.

• Situações de planejamento e produção, com
autonomia, de textos instrucionais de regras
de jogo, dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.

• Roteiro para edição de reportagem digital.

Campo da Vida Pública
• Atividade de produção de roteiro para edição
de uma reportagem digital sobre temas de
interesse da turma, a partir de buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na internet, organizando as ideias e utilizando as
informações coletadas por pesquisa para
depois escrevê-las, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

• Expressão de opinião e defesa
do ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola
e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

• Opinião e defesa do ponto de
vista sobre tema
polêmico.

• Atividades de produção de comentário/carta
de leitor no jornal escolar, carta aberta à comunidade dentre outros do gênero opinativo, em que levem os alunos a expressar
pontos de vista sobre temas controversos de
sua vivência (como o bullying, o uso da tecnologia na sala de aula etc.) e argumentar
para legitimar essas opiniões, observando a
situação/tema ou assunto e ao uso adequado do registro formal dos recursos de argumentação. Pode-se prever a participação
dos alunos em interações verbais que requeiram a argumentação, como debates, seminários, mesas-redondas, assembleias, entre outras, para que se informem sobre as
questões temáticas; discutam as opiniões
para terem argumentos na produção do
texto.
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Campo das Práticas de Estudo e
Pesquisa
• Valorização da escrita como
recurso de organização e estudo.

• Escrita
como
instrumento.

• Uso da escrita como instrumento
de
planejamento,
aprendizagem e comunicação
de conhecimento.
• Produção de apontamentos,
roteiros, resumos e (com
ajuda) esquemas, quadros, relatórios e outros textos expositivos.

• Textos expositivos.

• Empenho em cuidar, ao escrever, da boa apresentação do
texto distribuição espacial,
limpeza e caligrafia legível.

• Aprimoramento
do texto.

• Monitoramento do próprio processo de estudo: conhecimentos já construídos, dúvidas, necessidades particulares.
• Planejamento e produção de
texto sobre tema de interesse,
organizando resultados de
pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais,
incluindo imagens e gráficos
ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

• Divulgação de
resultados de
pesquisa
em
forma de texto.

• Planejamento e produção,
com certa autonomia, de verbetes de dicionário, digitais ou
impressos, considerando a situação comunicativa e o

• Verbetes de dicionário, digitais
ou impressos.

Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa
• Atividades de planejamento e produção de
textos com temáticas relevantes para o país
ou região, como meio-ambiente e sustentabilidade (tratamento do lixo, água etc.), aspectos relacionados à saúde etc., articulados de modo interdisciplinar em projetos
que prevejam situações comunicativas
orais, organizando resultados de pesquisa
em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas
e considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto. Possibilidade de trabalho interdisciplinar com Matemática, no
que se refere à utilização e interpretação de
gráficos e tabelas em textos.
• Atividade de planejamento e produção, com
certa autonomia, de verbetes de dicionário,
digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto.
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tema/ assunto/finalidade do
texto.
Campo Artístico-Literário
• Criação de narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de
fala de personagens.

• Narrativas ficcionais.

Campo Artístico-Literário
• Atividades de produção de narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e
imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. É possível
prever o estudo de narrativas representativas da cultura local, nacional e universal
(culturas africana e latino-americana, por
exemplo), além de ampliar com a criação
parcial (produzir parte desconhecida de um
conto lido) e/ou colaboração no planejamento.
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11. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 6º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Utilizar a linguagem
oral de forma adequada, em diferentes situações comunicativas, respeitando os diferentes
modos de falar.

Campo jornalístico-midiático
• Identificação e reconhecimento das diferentes formas
de linguagem: o texto verbal –
oral ou escrito e o não verbal e
o multissemiótico.
• Reconhecimento da importância da adequação da própria
fala ao objetivo, ao contexto
comunicativo e ao(s) interlocutor(es).
• Respeito à fala do interlocutor
(ideias e modo de falar), em situações como rodas de conversa, relatos de experiências
vividas, comentários sobre notícias da realidade próxima ou
mais distante etc., em que
haja a valorização do diálogo
como forma privilegiada de interlocução e da cooperação
como fator determinante para
a qualidade do intercâmbio comunicativo.
• Planejamento e produção de
textos orais, como notícias
para rádios, TV ou vídeos, entrevistas, comentários, vlogs,
jornais radiofônicos e televisivos, relativos a fato e temas de
interesse pessoal, local ou

• Propostas de atividades

• Linguagem verbal, não-verbal e
multissemiótica.

• Adequação da
fala ao contexto
comunicativo.
• Adequação da
fala ao contexto
comunicativo.

• Planejamento e
produção de textos jornalísticomidiático.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
Campo jornalístico-midiático
• Troca de impressões sobre textos não verbais (não híbridos) como fotografias, pinturas, esculturas, músicas instrumentais, pantomimas: foco, detalhamento, leitura subjetiva.
• Levantamento de textos não verbais que circulam na escola e outros ambientes frequentados pelos alunos.
• Leitura conjunta de charges: discussão sobre relações entre o verbal e o não verbal –
observação dos símbolos cinéticos; dos formatos dos balões; do gestual dos personagens e das características da fala de cada
um.
• Atividades em que os alunos possam não
apenas analisar textos já prontos, mas que
planejem e produzam textos orais, observando as etapas de produção. Organizar a
produção de entrevistas em áudio e vídeo e
comentários em vídeo, considerando a mídia
em que será veiculada (rádio, TV ou ambiente digital), priorizando questões locais. É
importante ainda que haja a revisão processual e final do trabalho, com ajuda do professor.
• Atividades em que o aluno, a partir de materiais previamente gravados (debates, entrevistas etc.), analise o uso de recursos linguísticos e semióticos, como o reconhecimento
da posição assumida pelo outro, o
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios do aluno em relação
aos conteúdos propostos.
• Situações que permitam identificar e
registrar, ao longo do ano, como o
aluno
• Demonstra compreender textos orais
(literatura oral, inclusive);
• Utiliza a fala espontânea e a fala planejada;
• Ajusta a sua fala às situações comunicativas (diversos graus de formalismo);
• Participa de situações de intercâmbio
oral (em especial, autoconfiança e pertinência das intervenções);
• Posiciona-se diante da fala do outro;
• contribui nas situações avaliativas.

global, de acordo com: a intenção comunicativa; as características dos gêneros em uso;
os conhecimentos prévios dos
ouvintes; as relações entre os
interlocutores (grau de intimidade, papéis assumidos na situação comunicativa), além de
exigências específicas da situação.
• Identificação de especificidades do uso da linguagem oral
na Internet, assim como na escrita, utilizando-se de variedade linguística adequada nas
diferentes situações de uso.
• Identificação e análise de posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em
redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a
eles e buscar possíveis soluções como proposta de intervenção para a tese defendida
(em colaboração).
• Desenvolvimento de estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign(esses três últimos quando não for situação
ao vivo) e avaliação de textos
orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos
contextos em que foram produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, a

•

• Uso da linguagem oral e escrita na internet.
•
•
• Posicionamento
e proposta de intervenção em
tese defendida.

• Planejamento e
produção de textos jornalísticos
orais.

•
•

movimento argumentativo usado (se negocia com ou refuta outros; se apenas defende
sua própria posição), a entonação dada ao
que se fala, que sinaliza a apreciação sobre
o que se fala etc.
Atividades em que o aluno, ao produzir textos orais, compreenda as etapas de produção, começando pelo planejamento, a partir
de análise do contexto de produção (o que
se quer dizer, para quem, com que finalidade
e como dizer). Considerando os gêneros que
podem ser gravados e assistidos/ouvidos
posteriormente, é preciso prever o ensino/aprendizagem de uso de aplicativos de
captação e edição de áudio e imagem.
Situações em que o aluno desenvolva estratégias de planejamento, elaboração, revisão,
edição, reescrita/redesign (esses três últimos quando não for situação ao vivo), e avaliação de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em
que foram produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão
temática e variedade linguística empregada,
os elementos relacionados à fala, tais como
modulação de voz, entonação, ritmo, altura
e intensidade, respiração etc., os elementos
cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.,
com ajuda do professor.
Atividades sequenciadas, desenvolvidas no
âmbito ou não de projetos, que incluam
Escuta de depoimentos de (relatos de experiências próximas ou vividas ou de notícias
locais) pessoas convidadas pelos próprios
alunos (sobre histórias ouvidas na infância,
por exemplo);
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clareza, progressão temática e
variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo,
altura e intensidade, respiração etc., os elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão
facial, contato de olho com
plateia etc.
• Engajamento e contribuição
com a busca de conclusões
comuns relativas a problemas,
temas ou questões polêmicas
de interesse da turma e/ou de
relevância social (debates, defesa de pontos de vista contra
ou a favor), posicionando-se
diante da diversidade de pontos de vista, na defesa de
ideias próprias.
• Formulação de perguntas e
detalhamento, com a ajuda
dos colegas e dos professores,
de tema/questão polêmica,
explicações e ou argumentos
relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados que
permitam analisar partes da
questão e compartilhá-los com
a turma.
• Apresentação de argumentos
e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de
fala, na participação em

• Discussões
orais de temas
controversos.

• Discussões
orais de temas
controversos.

• Argumentação e
contra argumentação.

• Comentários posteriores, sob a orientação
do professor, (sobre os acontecimentos locais, podendo ter caráter mais informativo e
também opinativo) quanto a variações linguísticas (relacionadas com naturalidade,
idade, gênero, profissão etc.);
• Debate sobre visões preconceituosas que,
por vezes, perpassam a análise discursiva
da fala de determinadas regiões brasileiras;
• Comparação, (para fins de adequação) de
um modo bastante pragmático, entre usos
coloquiais e mais formais da fala.
• Situações em que sejam compartilhadas decisões quanto a necessidades específicas ou
cotidianas de uso da linguagem oral (convidar, solicitar, propor, expor, criticar etc.).
• Propostas de confronto entre os sentidos conotativo e denotativo, usando como matériaprima de discussão em sala, por exemplo,
adivinhas ou provérbios.
• Participação em bate-papos (virtuais com diferentes objetivos, sob orientação do professor.
• Situações de análise do processo de comunicação verbal cotidiana via Internet: propósitos, temáticas, interlocutores (diferentes
graus de formalismo), marcas da oralidade
nos textos enviados/recebidos, formas típicas da produção individual.
• Rodas de conversa em que sejam propiciadas condições para:
• Relato minucioso de casos ou experiências
vividas (considerados cômicos, originais,
emocionantes);
• Recapitulação do que foi ouvido;
• Posicionamento pessoal diante de diversos
pontos de vista, respeitando as opiniões diferentes, ainda que em discordância;
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discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.
• Definição do contexto de produção da entrevista oral (objetivos, o que se pretende conseguir, porque aquele entrevistado etc.), levantamento de
informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento
ou tema em questão, preparação do roteiro de perguntas e
realização da entrevista com
envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou com o tema em pauta,
usando roteiro previamente
elaborado e formulando outras perguntas a partir das respostas dadas e, quando for o
caso, selecionar partes, transcrever e proceder a uma edição escrita do texto, adequando-o a seu contexto de
publicação, à construção composicional do gênero e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática. Finalizando
com a produção de entrevistas
em áudio e vídeo, adequandoa a seu contexto de publicação.
• Associação de informações relativas a aspectos lexicais, fonológicos, morfossintáticos e
semânticos que contribuam
para a adequação de usos
mais formais da fala.

• Estratégias de
produção de entrevista.

• Adequação de
usos mais formais da fala.

• Comentários sobre notícias relativas a acontecimentos da realidade próxima ou mais
distante;
• Exposição de opiniões e formulação de perguntas sobre fatos presenciados ou não, informações veiculadas pela mídia, músicas,
filmes ou espetáculos assistidos;
• Descrição de textos não verbais (como fotografias ou pinturas).
• Situações de aprendizagem em que os alunos participem da discussão de temas controversos, de relevância social e que sejam
de seu interesse. De início, pode-se abordar
os temas mais próximos, de questões da escola e da comunidade, através de debates e
outras orais, que impliquem posicionamento, tomada de notas, entonação, etc. Os
alunos poderão ser direcionados a pensar e
executar um debate mais qualificado, em
que haja posicionamento ético em relação
ao que fala e ao que ouve, respeitando cada
uma dessas importantes etapas de um debate.
• Atividades que favoreçam o progressivo domínio da expressão oral: a fala com objetivos
diversos dos que existem na conversa informal. Exemplos:
• a) seminários sobre temas em estudo nas diferentes áreas de conhecimento atividades
sequenciadas que incluam:
• Exame da extensão do conhecimento partilhado entre os participantes da situação;
• Elaboração de roteiro prévio à busca de fontes;
• Consultas pertinentes à informação procurada;
• Seleção de recursos complementares;
• Elaboração de roteiro final;
• Apresentação das conclusões;
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• Avaliação conjunta da forma e do conteúdo
da exposição;
• b) resumos de notícias ouvidas atividades
sequenciadas que incluam:
• Escuta atenta;
• Esclarecimento de dúvidas;
• Identificação dos tópicos principais;
• Organização prévia da fala.
• A partir das entrevistas planejadas e realizadas, finalizar com produção de entrevistas
em áudio e vídeo utilizando aplicativos de
montagem, câmeras de celulares, de modo
adequado ao contexto de produção.
• Situações em que sejam propiciadas condições para o aprimoramento da participação
planejada em intercâmbios orais, tais como
debates semiformais sobre temas polêmicos, em que se pratique (e em que se tematize) a defesa de pontos de vista contra ou a
favor de uma determinada posição, tomada
de notas, bem como a cordialidade na discussão e o respeito aos pontos de vista diferentes.
• Apreciação de situações de comunicação
oral, presenciadas ou gravadas, com foco
em aspectos como:
• Adequação do registro, considerando contexto, interlocutor (es) e propósito;
• Pertinência e suficiência de informações, explicações, argumentos;
• Encadeamento de ideias, manutenção do fio
condutor;
• Hesitações, repetições, digressões, ênfases,
correções;
• Uso de marcadores conversacionais como
“eu acho”, “quer dizer”, “então”, “daí”, “aí”,
“viu?”, “sabe?”, “né?”, “certo?”;
• Dicção, inflexão, projeção da voz, ritmo, pausas;
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Campo de atuação na vida pública
• Discussão/Debate de casos,
reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a artigos
do ECA, do Código de Defesa
do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., como forma de
criar familiaridade com textos
legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas
de estilo etc. -, de maneira a
facilitar a compreensão de
leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de
textos normativos (se e
quando isso for necessário) e
possibilitar a compreensão do
caráter interpretativo das leis
e as várias perspectivas que
podem estar em jogo.
• Posicionamento de forma consistente e persuasiva para
sustentar uma discussão, assembleia, reuniões de colegiados da escola, de agremiações
e outras situações de apresentação de propostas e defesas
de opiniões, respeitando as
opiniões contrárias e propostas alternativas e fundamentando seus posicionamentos,

• Discussão oral a
respeito de textos legais.
•

• Participação
com persuasão
em discussão,
assembleias e
outros.

• Gesticulação, postura corporal, riso, olhar;
• efeito produzido pela fala no(s) interlocutor(es), considerando a intenção comunicativa.
Campo de atuação da vida pública
• Realização de atividades em que os alunos
possam ter um primeiro contato com os textos normativos (ECA, Código de trânsito, Código de defesa do consumidor, etc.). Para
isso é necessário que
• As atividades sejam realizadas por meio de
projetos interdisciplinares, a fim de adquirirem maior abrangência.
• Realizar atividades de retextualização para
linguagem mais informal, para ajudar na
compreensão dos textos.
• Proporcionar discussões coletivas em que o
objetivo seja analisar casos próximos a eles,
sob a ótica dos textos legais. Ex.: analisar
propagandas e associá-las ao Código de defesa do consumidor, analisando se são apropriadas, se ferem aos diretos, etc.
• Situações em que o aluno participe de debates, palestras e reuniões, e se posicione de
forma consistente e persuasiva para sustentar uma discussão, assembleia, reuniões de
colegiado da escola, de agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões. Pode sugerir que
os alunos tomem notas, gravem, para que
planejem uma resposta mais qualificada.
• Situações em que o aluno tome notas, identificando as informações mais relevantes
apresentadas em debates, palestras, aulas
como forma de documentar o evento e
apoiar a própria fala (que pode se dar no momento do evento ou posteriormente,
quando, por exemplo, for necessária a
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no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas claras e justificadas.
• Monitoramento da fala, levando em conta as reações
dos interlocutores. (contemplada em conteúdos anteriores)
• Anotações de discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões,
como forma de documentar o
evento e apoiar a própria fala
(que pode se dar no momento
do evento ou posteriormente,
quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em outros
contextos públicos, como diante dos representados).
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Reunião de informações sobre
variações linguísticas que caracterizam as diferentes regiões do Brasil.
• Reconhecimento do valor que
as diferentes variações linguísticas têm para os respectivos grupos sociais.
• Organização de dados e informações pesquisados em cartazes, painéis, folders ou slides de apresentação, levando
em conta o contexto de produção, o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias

retomada dos assuntos tratados em outros
contextos públicos, como diante dos representados).

• Estratégias
registro.

de

• Variações
guísticas.

lin-

• Variações
guísticas.
•

lin-

• Estratégias de
produção: planejamento
e
produção
de
apresentações
orais.

• Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Situações de aprendizagem em que os alunos possam organizar dados de pesquisas
em painéis, cartazes, slides, a fim de sustentar uma apresentação oral para ouvintes, seminários, etc. O ideal é que o aluno exercite
o planejamento (levando em consideração
os itens a serem observados, que estão descritos no corpo do conteúdo), que pense no
tempo que vai gastar, nos recursos que vai
utilizar para apoiar a fala, a fim de prepararse.
• Atividades que favoreçam o progressivo domínio da expressão oral: a fala com objetivos
diversos dos que existem na conversa informal. Exemplos:
• a) entrevistas para coleta de informações sobre temas em estudo, com alternância dos
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que serão utilizadas, ensaiar a
apresentação, considerando
também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas,
no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de diferentes formas de
uso da fala – memorizada,
com apoio da leitura ou fala
espontânea.
• Definição do recorte temático
da entrevista e do entrevistado, considerando: informações sobre o entrevistado;
tema da entrevista; roteiro de
perguntas etc., de acordo com
os objetivos estabelecidos. A
partir do roteiro, abrir possibilidades para fazer perguntas a
partir da resposta, se o contexto permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e
usar adequadamente as informações obtidas.
• Respeito aos 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.
• Respeito aos turnos de fala,
na participação em conversações e em discussões ou

•
•
•
•
•

•
• Estratégias de
produção: escolha do tema, planejamento
e
produção de roteiro e entrevista.

papéis de entrevistador e entrevistado atividades sequenciadas que incluam
Definição de tópicos;
Elaboração das perguntas;
Execução da entrevista;
Registro das respostas;
Análise da relevância das informações obtidas e do desenvolvimento da entrevista (dificuldades encontradas, aspectos positivos,
procedimentos que podem ser melhorados);
Atividades em que os alunos sejam levados
a tomar notas a partir de materiais gravados,
para desenvolver a capacidade de registro
pessoal de informações que servirão identificar as que tenham maior importância e que
utilizem para elaborar sínteses. Por exemplo:
fazer anotações de palestras em áudio ou vídeo, apresentações de seminários etc.

• Conversação.
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•

•

•

•
•
•

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.
Reconhecimento da importância da adequação da própria
fala ao objetivo, ao contexto
comunicativo e ao(s) interlocutor(es).
Anotações de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao
vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e hierarquizando as informações principais, tendo
em vista apoiar o estudo e a
produção de sínteses e reflexões pessoais ou outros objetivos em questão.
Empenho no contínuo aprimoramento da própria participação, como falante e ouvinte,
nos intercâmbios orais.
Campo artístico-literário
Distinção entre conotação e
denotação na literatura oral.
Representação de cenas ou
textos dramáticos, considerando, na caracterização dos
personagens, os aspectos linguísticos e paralinguísticos
das falas (timbre e tom de voz,
pausas e hesitações, entonação e expressividade variedades e registros linguísticos), os
gestos e os deslocamentos no
espaço cênico, e elaborando

• Contexto comunicativo.
•
• Produção de sínteses.
•

• Conversação.

• Conotação e denotação na literatura oral.
• Produção
de
textos teatrais.

Campo artístico-literário
• Atividades em que os alunos tenham contato
com o texto para dramatização, com foco
nos aspectos paralinguísticos que ajudam
na construção de sentido do texto. Propor a
oralização dramatizada desses textos, mas
antes, explicar esses elementos, bem como
o que são e para que servem as rubricas, entre outros. Essas atividades podem ser realizadas de maneira interdisciplinar com a disciplina de Arte.
• Situações de aprendizagem nas quais o
aluno possa exercitar a leitura expressiva,
para que possa interpretar os sentimentos e
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as rubricas indicadas pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração
dos modos de interpretação.
• Leitura em voz alta de textos literários diversos – como poemas, contos de amor, de humor, de suspense, de terror;
crônicas líricas, humorísticas,
críticas; bem como leituras
orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor), de livros de maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de
aventura, literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral
(causos, contos de esperteza,
contos de animais, contos de
amor, contos de encantamento, piadas, dentre outros)
quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto
por meio de uma leitura ou
fala expressiva e fluente, que
respeite o ritmo, as pausas, as
hesitações, a entonação indicados tanto pela pontuação
quanto por outros recursos
gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto,
seja para análise posterior,
seja para produção de audiobooks de textos literários
diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ousem

• Produção oral
de poemas, contos de amor, de
humor, de suspense, de terror;
crônicas líricas,
humorísticas,
críticas e outros.

emoções repassadas pelo texto literário e
para que haja o desenvolvimento da fluência
leitora, em que se identificam as pausas, o
ritmo, a entonação etc. Para que não configure uma atividade isolada, e para que seja
realizada de modo produtivo, sugere-se que
o professor a associe a práticas como saraus, oficinas de criação artística, criação de
vídeos para blogs nas redes sociais, entre
outros.
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• Ler, de modo autônomo e voluntário,
textos correspondentes aos diversos
gêneros previstos
para o ano e desenvolver procedimentos adequados de
estudo,
considerando as especificidades de cada gênero.

efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto
de forma livre quanto deforma
fixa (como quadras, sonetos,
liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos,
paralinguísticos e cinésicos
necessários aos efeitos de
sentido pretendidos, como o
ritmo eaentonação, o emprego
de pausas e prolongamentos,
o tom e o timbre vocais, bem
como eventuais recursos de
gestualidade e pantomima
que convenham ao gênero
poético e à situação de compartilhamento em questão.
Campo jornalístico-midiático
• Diferenciação de liberdade de
expressão de discursos de
ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia, quando
for o caso.
• Análise e comparação de peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas
em campanhas, as especificidades das várias semioses e
mídias, a adequação dessas
peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da
campanha e à construção
composicional e estilo dos gêneros em questão, como

• Análise de peças publicitárias
como cartazes,
folhetos,
outdoor, anúncios
e propagandas
em diferentes
mídias, spots,
jingle,
vídeos
etc.

Campo jornalístico-midiático
• Atividades em que os alunos tenham contato
com jornais e revistas locais, impressos ou
digitais, com vistas a discutirem o posicionamento ético do sujeito e argumentarem
frente a questões de conflito, em situações
de leitura. Discutir ainda a diferença entre liberdade de expressão e discurso.
• Atividades de análise de peças publicitárias
que possam ser mais significativas para os
alunos, para que compreendam e analisem
as estratégias e argumentos utilizados para
chamar a atenção, e seu caráter apelativo.
As atividades também devem favorecer a reflexão sobre a relação que o discurso publicitário das propagandas tem com consumismo, padrões de beleza, propaganda e
ética, entre outras possibilidades.
• Atividades em que os alunos possam ter contato com os gêneros notícia, reportagem, entrevistas, charges e tirinhas, a fim de identificar a temática abordada, as marcas de
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Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios do aluno em relação
aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos, de
como o aluno procede como leitor voluntário e autônomo, não só em situações de explícito caráter avaliativo.
• Observação da atitude do aluno em espaços mediadores de leitura:
• Interesse em frequentar;
• Adequação de procedimentos;
• Iniciativa quanto à seleção de textos
pelo prazer de ler.
• Propostas que permitam identificar
como está o aluno e o quanto evoluiu
em relação a:
• Interesse em ouvir a leitura;
• Interesse em dedicar-se à leitura;
• Interesse em ler oralmente;
• Autoconfiança diante de leituras desafiadoras;

•

•
•

•

forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e
produção) de textos pertencentes a esses gêneros.
Identificação, em notícias, do
fato central, suas principais
circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e
fotorreportagens, o fato ou a
temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses
subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia
ou humor presente.
Estabelecimento de relações
entre o verbal e o não verbal
(texto híbrido).
Identificação e análise dos
efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos
publicitários, relacionando as
estratégias de persuasão e
apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos
utilizados, como imagens,
tempo verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem
etc., com vistas a fomentar
práticas de consumo conscientes.
Inferência e justificativa, em
textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs
etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso

• Estratégias para
leitura de textos
de
gêneros
como notícias,
reportagens, fotorreportagens,
entrevistas, tirinhas, memes e
charges.

• Texto verbal e
não-verbal.
• Análise de efeito
de sentidos em
textos publicitários.

•
•
•

•

•
•
•
•
• Inferir efeito de
humor,
ironia
e/ou crítica em
textos dos gêneros
tirinha,

•
•

impessoalidade, a diferença entre opiniões e
argumentos e a relação de sentido entre o
texto verbal e não verbal. Para os sextos e
sétimos, selecionar textos mais informativos
e com grau de complexidade adequado às
turmas, com menor grau de posicionamento
crítico. Para os oitavos e nonos, textos mais
complexos e com maior nível de criticidade e
argumentação. É possível e importante que
se utilizem, também, jornais locais, na realização de rodas de conversa e de leitura para
que os alunos coloquem os textos em comparação e construam sentidos.
Situações (coletivas ou em pequenos grupos) de identificação de diferenças entre textos correspondentes:
Ao mesmo gênero;
A gêneros distintos, mas sobre mesmo tema
(diferenças em função das condições em
que foi produzido cada um e daquelas em
que será recebido).
Atividades de tematização das funções de título, subtítulos, variações tipográficas (entre
outros) como recursos estratégicos para a
construção discursiva em diferentes gêneros.
Situações (coletivas, em pequenos grupos
ou, quando possível, individuais) de posicionamento crítico quanto a:
Tema;
Informações implícitas (inferência);
Pluralidade de sentidos, ambiguidades, subentendidos (sentido denotativo/ literal e conotativo/figurado);
Relações entre texto, imagens a ele associadas e outros recursos gráficos complementares;
Vínculos intertextuais.
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• Participação nas atividades coletivas
de comentário e apreciação de texto;
• Seleção de textos que atendam a seus
objetivos;
• Manuseio cuidadoso dos suportes de
textos escritos;
• Utilização de estratégias adequadas
para a compreensão dos diversos textos;
• Uso de dados textuais para construção
de argumentos;
• Identificação de relações entre ideias
do texto;
• Compreensão do sentido denotativo e
conotativo;
• Estabelecimento de relações entre
texto, ilustração e outros recursos complementares;
• Iniciativa de procurar fontes adequadas para resolver dúvidas ou ampliar o
conhecimento;
• Desembaraço e fluência na leitura oral
– ritmo, inflexão, efeito produzido nos
ouvintes;
• Iniciativa para ampliação do repertório
de leitura.
• Provas de interpretação de textos, focadas nos conteúdos trabalhados.
• Propostas (além das indicadas acima)
que permitam identificar como está o
aluno e o quanto evoluiu em relação a:
• Curiosidade acerca dos textos para estudo das diferentes áreas do conhecimento;
• Localização e destaque das informações mais relevantes de textos expositivos;

•

•

•

•

•

ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de
clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc.
Inferência das intenções do
autor (inclusive, em textos persuasivos) e validação com
base em elementos do texto.
Reconhecimento da impossibilidade de uma neutralidade
absoluta no relato de fatos e
identificação de diferentes
graus de parcialidade/imparcialidade dados pelo recorte
feito e pelos efeitos de sentido
advindos de escolhas feitas
pelo autor, de forma a poder
desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos e tornar-se consciente das
escolhas feitas enquanto produtor de textos.
Estabelecimento de relação
entre os diferentes gêneros
jornalísticos, compreendendo
a centralidade da notícia.
Análise da estrutura e funcionamento dos hiperlinks em
textos noticiosos publicados
na Web e vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual.
Exploração do espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-line, sites noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em

charge, memes,
gifs e outros
• Inferir a intenção do texto.
• Parcialidade e
imparcialidade
em relatos de
fatos.

• Estudo de gêneros jornalísticos.
•
• Análise de hiperlinks e sua estrutura em textos na Web.
• Espaço do leitor
em textos jornalísticos impressos e on-line.

• Situações de aprendizagem que coloquem
os alunos em contato com as estratégias de
persuasão dos textos publicitários, que estimulam e induzem ao consumo. Explorar outdoors, cartazes de supermercado do tipo
“Compre 2 e leve 3”, a fim de que percebam
os jogos de palavras, as imagens utilizadas
para chamar a atenção, e que reflitam a respeito do quanto isso influencia o consumidor.
• Situações de aprendizagem que permitam,
antes da identificação dos efeitos de ironia e
humor, conhecer o contexto (fatos, acontecimentos, notícias) que deram origem ao
meme ou charge, para que se compreenda a
intertextualidade e a interdiscursividade.
• Atividades que garantam que os alunos entrem em contato com diferentes jornais e revistas, para que comparem notícias e reportagens referentes a um mesmo fato, mas
que contenham opiniões diferentes. Enfatizar a escolha de palavras utilizadas (Ex. manifestantes/baderneiros, garoto/moleque) a
fim de realizarem uma reflexão em que se
perceba a opinião e visão crítica de quem escreve ou pública.
• Situações de aprendizagem que permitam,
ao aluno, explorar os ambientes virtuais de
jornais e revistas on-line, para análise de textos próprios desses espaços. Sugere-se,
ainda, que os alunos façam publicações nesses espaços e reflitam sobre a importância
de não compartilhar textos duvidosos, e denunciar o tratamento desrespeitoso que alguns jornalistas tenham dado a determinados assuntos.
• Situações de aprendizagem em que os alunos possam: analisar os efeitos de sentido
produzidos pelos recursos linguísticos
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• Organização e síntese das informações
selecionadas;
• Interesse em obter mais informações
sobre o assunto estudado;
• Empenho na pesquisa;
• Colaboração nas atividades em parceria.
•

•

•

•

•

foco, posicionando-se de maneira ética e respeitosa frente
a esses textos e opiniões a
eles relacionadas, e publicar
notícias, notas jornalísticas,
fotorreportagem de interesse
geral nesses espaços do leitor.
Comparação de informações/opiniões veiculadas em
diferentes textos/mídias sobre
um mesmo assunto/fato, divulgadas em diferentes veículos e mídias, como, por exemplo, jornais diversos (online e
impressos), analisando e avaliando a confiabilidade e observando as diferenças nos
tratamentos dados ao mesmo
tema em textos de gêneros
distintos (com ajuda do professor).
Análise de relações entre partes e elementos do texto (com
ajuda do professor): encadeamento lógico, causa-efeito, razão-consequência,
fato-opinião, proposição-argumento.
Distinção, em segmentos descontínuos de textos, de fato da
opinião enunciada em relação
a esse mesmo fato.
Identificação e avaliação de
teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos
(carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica
etc.), manifestando concordância ou discordância.

•
• Comparação de
textos e mídias
e suas abordagens.
•
•

• Relação entre
partes e elementos
do
texto.
• Distinção
de
fato e opinião.
• Identificação e
avaliação de teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos.

•
•
•
•
•

•

usados, apurar informações, desenvolvendo
procedimentos de curadoria e posicionar em
relação aos enfoques dados aos fatos veiculados, produzindo textos orais ou escritos.
Atividades em que os alunos possam reconhecer, analisar e se posicionar em relação
aos textos argumentativos de terceiros, a
partir de gêneros como carta de leitor, comentários de Facebook ou páginas, artigos.
O foco é a argumentação e não a estrutura
dos gêneros. É importante selecionar temáticas que sejam adequadas ao grau de compreensão da série.
Atividades de apreciação de textos (coletiva
ou em pequeno grupo), com a mediação do
professor, para análise de (textos jornalísticos, levando em consideração a finalidade,
as intenções presumidas e as características
dos espaços de circulação) escolhas feitas
por escritores de diferentes épocas:
Implicações semânticas da seleção lexical;
Recursos expressivos (comparações, metáforas, interjeições, onomatopeias, diminutivo, aumentativo, superlativo, entre outros);
Soluções adotadas para a coesão referencial
e sequencial (elementos que marcam relações lógico-discursivas);
Formas de garantir a coerência (continuidade de sentido); outras que se considerar
relevantes.
Atividades com textos como charge tirinhas,
propagandas comentários, dentre outros,
para que os alunos observem e reconheçam
como os recursos linguísticos são usados
para construir os discursos persuasivos.
Situações em que se possa estudar a relação entre o texto verbal e o não verbal que
compõem as notícias, reportagens, etc., e as
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• Identificação dos efeitos de
sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de
elementos, seleção e hierarquização de informações, uso
de 3ª pessoa etc., analisando
as relações entre partes e elementos do texto (com ajuda do
professor): encadeamento lógico, causa-efeito, razão-consequência, fato-opinião, proposição-argumento.
• Identificação do uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como
a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a
ocultação de fontes de informação) e perceber seus efeitos de sentido.
• Identificação dos efeitos de
sentido devidos à escolha de
imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens,
definição
de
figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc.
em notícias, reportagens, fotorreportagens,
foto-denúncias, memes, gifs, anúncios
publicitários e propagandas
publicados em jornais, revistas, sites na internet etc.
• Leitura em voz alta, de forma
expressiva e adequada a

• Efeitos de sentido.

fotografias selecionadas para compor esses
textos. Abordar o viés de que, a depender da
imagem utilizada, uma pessoa pode parecer
culpada, inocente, vítima, pois elas têm a
função de enfatizar o que o texto escrito diz.

• Recursos persuasivos em textos
argumentativos.

• Efeitos de sentido e exploração de multissemiose.

• Oralização.
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situações comunicativas que
justifiquem esse tipo de leitura. (proposta de atividade).
• Campo de atuação na vida pública
• Identificação, tendo em vista o
contexto de produção, da
forma de organização dos textos normativos e legais, a lógica de hierarquização de seus
itens e subitens e suas partes:
parte inicial (título – nome e
data – e ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput
e parágrafos e incisos) e parte
final (disposições pertinentes
à sua implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário
técnico, pelo uso do imperativo, de palavras e expressões
que indicam circunstâncias,
como advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade, como alguns pronomes indefinidos, de
forma a poder compreender o
caráter imperativo, coercitivo
e generalista das leis e de outras formas de regulamentação.
• Posicionamento em relação
aos conteúdos veiculados em
práticas não institucionalizadas de participação social, sobretudo àquelas vinculadas a
manifestações artísticas, produções culturais, intervenções

• Reconstrução
das condições
de produção e
circulação
e
adequação do
texto à construção composicional e ao estilo
de gênero.

• Conteúdos veiculados em práticas de cultura
juvenil.

Campo de atuação na vida pública
• Situações de aprendizagem em que os alunos possam ter contato com os textos normativos, e que visem o reconhecimento das
especificidades desses textos, marcados por
um conteúdo de caráter normativo, reconhecendo também as especificidades da esfera
jurídica em que os textos são mencionados.
Uma sugestão são as rodas de leitura, para
que possam compartilhar os textos, mesmo
que ainda não conheçam os significados
(haja vista que esse trabalho será gradativo).
Em seguida, podem tentar construir significados para os textos, negociando as interpretações, até chegar à construção de sentido.
• Pesquisa a respeito das práticas artísticas,
manifestações culturais (Academia Juvenil
de letras, por exemplo) e atividades próprias
da cultura juvenil que sejam realizadas na
comunidade ou nos bairros da cidade, e dos
gêneros envolvidos nelas (poemas, raps, repentes etc.), a fim de que possam formar opiniões sobre os conteúdos envolvidos.
• Atividades que levem os alunos a distinguir,
nos textos previstos, o que é proibição imposta e o que é direito adquirido, bem como
compreender os contextos de aplicação da
norma, nos diferentes âmbitos da vida em
sociedade. Essas atividades podem ser articuladas com os gêneros da espera publicitária.
• Visita (acesso), a fim de conhecer, os espaços de circulação de gêneros de solicitação
ou reclamação, bem como as características
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urbanas e práticas próprias
das culturas juvenis que pretendam denunciar, expor uma
problemática ou “convocar”
para uma reflexão/ação, relacionando esse texto/produção
com seu contexto de produção
e relacionando as partes e semioses presentes para a construção de sentidos.
• Identificação da proibição imposta ou do direito garantido,
bem como das circunstâncias
de sua aplicação, em artigos
relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e
estatutos da sociedade civil,
regulamentações para o mercado publicitário, Código de
Defesa do Consumidor, Código
Nacional de Trânsito, ECA,
Constituição, dentre outros.
• Exploração e análise de espaços de reclamação de direitos
e de envio de solicitações (tais
como ouvidorias, SAC, canais
ligados a órgãos públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem
como de textos pertencentes a
gêneros que circulam nesses
espaços, reclamação ou carta
de reclamação, solicitação ou
carta de solicitação, como
forma de ampliar as possibilidades de produção desses
textos em casos que remetam
a reivindicações que envolvam
a escola, a comunidade ou algum de seus membros como

• Proibição
imposta e direito
garantido
em
textos normativos.

dos gêneros que neles circulam. É necessário que os alunos conheçam as características e procedimentos necessários para organizarem seus discursos orais ou escritos. Os
alunos podem pesquisar serviços oferecidos
famílias, como internet, TV a cabo, operadoras de telefone, os quais eles se sintam insatisfeitos, e acessar os sites de serviço de
atendimento ao consumidor, por exemplo.
• Atividades de análise, levando em conta o
contexto de produção, de cartas de solicitação e de reclamação e a verificação da pertinência do objeto da reclamação. Para isso é
necessário: o levantamento e a discussão de
questões polêmicas locais, envolvendo situações do bairro, por exemplo; o debate a seu
respeito; e a eleição de critérios, ao longo
dos debates, para analisar a pertinência de
reclamações e solicitações. Deve-se perpassar as etapas de identificar, analisar e produzir, com a ajuda do professor.

• Exploração
e
análise de espaços de reclamação de direitos
como: ouvidorias, SAC, canais
ligados a órgãos
públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação e outros.
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•

•

•
•

forma de se engajar na busca
de solução de problemas pessoais, dos outros e coletivos.
Análise, a partir do contexto de
produção, da forma de organização das cartas de solicitação e de reclamação (datação,
forma de início, apresentação
contextualizada do pedido ou
da reclamação, em geral,
acompanhada de explicações,
argumentos e/ou relatos do
problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata,
dependendo do tipo de carta e
subscrição) e algumas das
marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, como
forma de possibilitar a escrita
fundamentada de cartas como
essas ou de postagens em canais próprios de reclamações
e solicitações em situações
que envolvam questões relativas à escola, à comunidade ou
a algum dos seus membros.
(proposta de atividade).
Identificação do objeto da reclamação e/ou da solicitação
e sua sustentação, explicação
ou justificativa, de forma a poder analisar a pertinência da
solicitação ou justificação.
Campo das Práticas de Estudo
e Pesquisa
Valorização e uso da leitura
como fonte de aprendizagem
e de informação.

• Contexto de produção e organização das cartas de solicitação e reclamação.

• Objeto de reclamação e/ou solicitação em textos.
• Importância da
leitura.

Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa
• Leitura colaborativa, com pausas, para que
os alunos explicitem antecipações, inferências, dúvidas relativas ao texto.
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• Identificação do propósito do
estudo a ser feito.
• Articulação de índices textuais
e contextuais para validação
ou reformulação de hipóteses
levantadas, antes e ao longo
da leitura, quanto ao conteúdo
do texto.
• Uso de múltiplas estratégias
para resolver dúvidas quanto
ao sentido do que foi lido: dedução do contexto, debate,
consulta a diferentes fontes.
• Leitura em voz alta, de forma
expressiva e adequada a situações comunicativas que justifiquem esse tipo de leitura.
• Estudo de textos expositivos:
• Observação da estrutura textual (lógica que determina a
sequência/organização
interna do texto);
• Identificação do tema;
• Localização tanto das informações principais como das complementares e análise da articulação entre elas;
• Estabelecimento de relações
entre o texto e recursos de natureza suplementar que o
acompanham;
• Esclarecimento de dúvidas (releitura, consulta a fontes diversas);
• Seleção das informações necessárias para o estudo do
momento;
• elaboração de resumo ou (em
colaboração) esquema.

• Propósito de estudos diversos.
• Estratégias
e
procedimentos
de
leitura
quanto ao conteúdo do texto.
• Estratégias
e
procedimentos
de
leitura
quanto ao contexto do texto.
• Oralização.

• Estudo de textos
expositivos.

• Situações que favoreçam a utilização de estratégias não lineares de processamento da
leitura, sob orientação do professor, tais
como:
• Formular hipóteses a respeito do conteúdo
do texto;
• Fazer inferências pragmáticas para encontrar o sentido de expressões desconhecidas
ou pouco familiares;
• Utilizar índices textuais e contextuais em favor da construção de sentido do texto;
• Avançar na leitura, apoiando-se na progressão temática;
• Avançar ou retroceder durante a leitura,
buscando informações esclarecedoras;
• Construir sínteses de partes do texto ao
longo da leitura;
• Consultar fontes diversas em busca de informação esclarecedora;
• Selecionar textos complementares de outras
áreas do conhecimento;
• Validar ou reformular hipóteses inicialmente
levantadas a partir das informações obtidas
durante o processo de leitura;
• Construir síntese relativa à ideia central do
texto.
• Rodas de leitura em voz alta organizada pelo
professor (inclusive em “capítulos”, se for o
caso), para compartilhar textos com diferentes propósitos (como sensibilizar, divertir, informar), não apenas como primeiro momento de uma sequência de atividades.
• Atividades de leitura de textos didáticos de
diferentes áreas do conhecimento e outros
textos expositivos:
• Elucidação do propósito do estudo;
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• Reconhecimento dos diferentes recursos expressivos utilizados na produção de um
texto expositivo e seu papel no
estabelecimento do “estilo” do
autor (com ajuda do professor).
• Estabelecimento de relações
entre informações novas e conhecimentos prévios.
• Valorização do uso de procedimentos de estudo adequados.
• Reflexão e discussão sobre a
relação entre os contextos de
produção dos gêneros de divulgação científica – texto didático, artigo de divulgação científica, reportagem de divulgação científica, verbete de
enciclopédia (impressa e digital), esquema, infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de campo,
podcasts e vídeos variados de
divulgação científica etc. – e
os aspectos relativos à construção composicional e às
marcas linguísticas características desses gêneros, de
forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes
a esses gêneros.
• Comparação, com a ajuda do
professor, de conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta
seus contextos de produção e
referências,
identificando

• Recursos
expressivos usados na produção de textos expositivos.
• Relação de conhecimentos
prévios.
• Procedimentos
de estudo.
• Contextos
de
produção dos
gêneros de divulgação científica.

• Comparação de
dados e informações de diferentes fontes.

• Levantamento dos conhecimentos prévios
sobre o tema a partir da leitura do título/subtítulos;
• Observação dos recursos utilizados para salientar ideias (como negrito, itálico, disposição espacial, legendas de ilustrações, tabelas, quadros, notas de rodapé);
• Busca e identificação das ideias mais importantes, parágrafo a parágrafo;
• Utilização de procedimentos de suporte para
a síntese (sublinhar, tomar notas, levantar
palavras-chave sob orientação do professor);
• Verificação da própria compreensão e esclarecimento de dúvidas (relendo, perguntando, trocando ideias, buscando o dicionário, lendo outros textos a que o texto em estudo remete etc.);
• Organização de resumo ou esquema.
• Situações em que o aluno, sob orientação do
professor, procure reconhecer os diferentes
recursos expressivos formadores do “estilo”
de um autor.
• Atividades de leitura que possibilitem a compreensão e apreciação dos gêneros de divulgação científica, levando em conta o contexto de produção, a temática e os interlocutores envolvidos.
• Atividades coletivas em que sejam tematizadas as relações necessárias entre o texto e
os recursos de natureza suplementar (gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.), valorizando possíveis questões interdisciplinares.
• Atividades sequenciadas de pesquisa em
parceria (duplas ou pequenos grupos), desenvolvidas no âmbito ou não de projetos:
• Levantamento de conhecimentos prévios sobre o tema-base;
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coincidências, complementaridades e contradições, de
forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais,
compreender e posicionar-se
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão
e compartilhando síntese sobre o assunto estudado.
• Utilização e pistas linguísticas
– tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de outro
modo”, isto é”, “por exemplo”
– para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos.
• Seleção de informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais
etc.), avaliando a qualidade e
a utilidade dessas fontes, e organizando,
esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com ou
sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou
gráﬁcos.
• Articulação do texto verbal
com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na
(re)construção dos sentidos
dos textos de divulgação científica e retextualização do discursivo para o esquemático –
infográfico, esquema, tabela,
gráfico, ilustração etc. – e, ao

• Pistas linguísticas de hierarquização.

• Informações e
dados relevantes de fontes diversas.

• Relação do verbal com as semioses.

• Levantamento, hierarquização e ordenação
dos tópicos do estudo (roteiro prévio);
• Planejamento dos passos do trabalho;
• Decisões sobre os papéis a serem desempenhados pelos integrantes dos grupos;
• Seleção de fontes adequadas à pesquisa e
consulta a índices e outros facilitadores de
localização da informação;
• Extração das informações pertinentes;
• Produção da primeira versão de texto expositivo em que se articulem as informações
selecionadas;
• Compartilhamento e análise coletiva dos trabalhos dos diferentes grupos;
• Produção de versão aprimorada do texto expositivo em questão.
• Situações de avaliação processual e final a
respeito do estudo do momento (interesse
provocado, procedimentos empregados, informações obtidas, possibilidades de desdobramento).
• Situações posteriores à leitura de textos correspondentes a um mesmo gênero, em que
o professor põe em discussão especificidades do texto expositivo, tais como recursos
linguísticos e gráficos utilizados para guiar a
compreensão do leitor.
• Atividades de construção de gráficos, esquemas, resumos em que o aluno precise perceber e utilizar as informações principais e as
secundárias, a fim de orientar-se para a produção. Mesmo estando nas práticas de estudo e pesquisa, esse conteúdo também deverá ser abordado em outros gêneros, principalmente nos textos dissertativo-argumentativos.
• Análises de textos em que os alunos utilizem
a ferramenta de curadoria (verificar a
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contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas,
infográficos, ilustrações etc.,
em texto discursivo, como
forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses
e dos gêneros em questão.
• Grifo das partes essenciais do
texto, tendo em vista os objetivos de leitura, produção de
marginalias (ou tomar notas
em outro suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo,
esquema, resumo ou resenha
do texto lido (com ou sem comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que
for mais adequado, como
forma de possibilitar uma
maior compreensão do texto,
a sistematização de conteúdos e informações e um posicionamento frente aos textos,
se esse for o caso.
• Realizações de pesquisa, a
partir de recortes e questões
definidos
previamente,
usando fontes indicadas e
abertas.

• Procedimentos
e gêneros de
apoio à compreensão.

• Pesquisa
em
fontes diversas.

veracidade de textos diversos que circulam
nas diferentes mídias), para comparar informações entre fontes diferentes, o que ajuda
no desenvolvimento do pensamento científico. Primeiro, as atividades devem ser desenvolvidas com a ajuda do professor, desenvolvendo gradativamente a autonomia.
Também devem ser considerados os gêneros e os conteúdos mais adequados à série.
• Situações de aprendizagem em que os alunos vivenciem a prática da retextualização,
em que utilizem as linguagens verbal e nãoverbal. Ou seja, um trabalho em que o aluno
transforme em gráfico um texto verbal e viceversa. É necessário iniciar com gráficos e tabelas simples. Pode-se iniciar com exercícios
pequenos de retextualização de tabelas e infográficos que compõem uma reportagem de
divulgação para textos escritos. O desenvolvimento desse conteúdo, articulado com outras disciplinas, poderá potencializar a
aprendizagem do aluno.
• Atividades em que os alunos se apropriem e
façam uso das estratégias e procedimentos
envolvidos na leitura para estudo, como grifar, tomar nota, anotar nas margens etc., e
que se desdobram na produção de textos conhecidos como “gêneros de apoio à compreensão”, como resumos, resenhas, quadros,
esquemas, paráfrases etc.).
• Situações de aprendizagem em que os alunos possam executar a curadoria de informação no campo das práticas de estudo e
pesquisa. Exemplo: Para realizar uma pesquisa científica, o aluno deve, antes, pensar
no objeto a ser investigado, estabelecer o recorte temático, a fim de orientar a busca e
seleção de informações que podem solucionar o problema em questão. É imprescindível
que se oriente o cuidado com a verificação
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Campo artístico-literário
• Valorização e uso da leitura
como fonte de divertimento e
de sensibilização.
• Distinção entre fato e comentário na narrativa do real.
• Identificação da sequência
temporal e causal dos fatos
em textos predominantemente narrativos.
• Identificação dos traços que
caracterizam o personagem/
ambiente/ objeto em foco na
descrição literária.
• Reelaboração de conceitos
acerca da subjetividade/ objetividade no discurso descritivo.
• Estabelecimento de relações
entre a sintaxe e a estilística:
recursos expressivos utilizados por escritores de diferentes gêneros e épocas (com
ajuda do professor).
• Inferência da presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de
mundo, em textos literários,
reconhecendo formas de

• A importância
da leitura.
• Diferença entre
fato e comentário.
• Sequência temporal e causal
dos fatos na
narrativa.
• Elementos da
descrição literária.
• Subjetividade e
objetividade no
discurso descritivo.
• Relações entre
a sintaxe e a estilística.

• Valores sociais,
culturais e humanos em textos literários.

da fidedignidade das fontes que se vai utilizar.
• Atividades, coordenadas pelo professor, de
análise de resumos e esquemas (organização lógica, estrutura, clareza).
• Atividades (coletivas ou em pequenos grupos) de reformulação de resumos e esquemas: complementar, reordenar e/ou corrigir
informações de acordo com os textos-fonte.
Campo artístico-literário
• Roda de leitores para:
• Interlocução sobre interesses, preferências,
necessidades e conhecimentos prévios dos
alunos a respeito de gêneros textuais, suportes, escritores ou assuntos;
• Comentários sobre livros lidos por escolha
pessoal e recomendação dos preferidos aos
colegas;
• Troca de opiniões sobre livro lido por todos;
• Explicitação das relações estabelecidas entre o texto e as experiências de vida de cada
leitor;
• Intercâmbio de informações sobre o autor;
• Análise de resenhas;
• Debate sobre adaptações de obras literárias
lidas pelo grupo para cinema ou televisão
(com foco em diferentes elementos da narrativa);
• Manuseio compartilhado de jornais do dia –
leitura conjunta da primeira página de cada
um; seleção de questão a ser debatida a partir do conteúdo de algum/alguns de seus textos (notícia, reportagem, charge, entrevista,
artigo, editorial, carta de leitor, resenha, propaganda); discussões sobre a distinção entre fato e opinião/ comentário.
• Situações de levantamento da necessidade
de esclarecimentos prévios quanto a referências históricas, geográficas, mitológicas,
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estabelecer múltiplos olhares
sobre as identidades, sociedades e culturas, considerando a
autoria e o contexto social e
histórico de sua produção.
• Posicionamento crítico em relação a textos pertencentes a
gêneros como quarta-capa,
programa (de teatro, dança,
exposição etc.) e sinopse, para
selecionar obras literárias e
outras manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s,
DVD´s etc.), diferenciando as
sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os
como gêneros que apoiam a
escolha do livro ou produção
cultural e consultando-os no
momento de fazer escolhas,
quando for o caso.
• Participação de práticas de
compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/manifestações artísticas,
como rodas de leitura, clubes
de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras
dramáticas, de apresentações
teatrais, musicais e de filmes,
cineclubes, festivais de vídeo,
saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos,
de música etc.), dentre outros,
tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e
afetiva e justificando suas
apreciações,
escrevendo

•
• Posicionamento
crítico.

•

• Práticas diversas de leitura e
expressões culturais.
•

•

literárias, entre outras, presentes no texto
que será estudado.
Atividades que permitam o reconhecimento
dos textos literários como parte do patrimônio cultural da humanidade, representativos
de culturas e valores dos diferentes grupos e
valores sociais. É necessário levar o aluno a
mobilizar conhecimentos de mundo e atribuir sentido a eles, através da participação
em práticas frequências e sistemáticas de
leitura de textos literários de diferentes gêneros, épocas e contextos culturais, envolvendo desde as práticas de literatura consideradas clássicas, até as consideradas marginais, contemplando ainda os autores da literatura local.
Atividades que possibilitem aos alunos apropriarem-se de comportamentos próprios de
leitores autônomos, capazes de selecionarem o que pretendem ler, ouvir e ver, a partir
da consulta a textos que contenham descrições ou opiniões a respeito de obras literárias e outras linguagens. É importante criar
as situações em que os alunos deverão escolher e direcionar o trabalho a partir de análise, leitura e discussão oral dos gêneros
mencionados.
Situações de aprendizagem em que os alunos possam, a partir da participação em práticas de leitura, como as descritas no conteúdo, construir comentários sobre a estética
e sobre o gosto ou não das obras apreciadas,
e que justifiquem as suas escolhas, produzindo textos com juízos de valor. É importante ainda, envolver os produtos culturais
locais e de diferentes grupos sociais, a fim
de combater preconceitos.
Atividades em que o aluno analise textos narrativos ficcionais, observando as diferentes
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comentários e resenhas para
jornais, blogs e redes sociais e
utilizando formas de expressão das culturas juvenis, tais
como, vlogs e podcasts culturais (literatura, cinema, teatro,
música), playlistscomentadas,
fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, fanclipes, posts em
fanpages, trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras possibilidades de práticas de
apreciação e de manifestação
da cultura de fãs.
• Análise, em textos narrativos
ficcionais, das diferentes formas de composição próprias
de cada gênero, dos recursos
coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam
suas partes, da escolha lexical
típica de cada gênero para a
caracterização dos cenários e
dos personagens e efeitos de
sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se
houver), 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

• Formas de composição de textos narrativos
ficcionais.

formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a
passagem do tempo e articulam suas partes,
da escolha lexical típica de cada gênero para
a caracterização dos cenários e os personagens e efeitos de sentido decorrentes dos
tempos verbais, dos tipos de discurso, dos
verbos de enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco
narrativo e percebendo como se estrutura a
narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos
de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos
espaços físico e psicológico e dos tempos
cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens
em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de
recursos linguístico-gramaticais próprios a
cada gênero narrativo.
• Atividades de interpretação, em poemas,
das expressões com sentido conotativo e recursos figurativos metáfora, hipérbole etc.;
dos recursos expressivos sonoros – estrofação, rimas, aliterações etc.; gráfico espacial
(distribuição da mancha gráfica no papel);
imagens e sua relação com o texto verbal,
em colaboração.
• Situações em que o aluno se interesse pela
leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e por textos que
rompam com seu universo de expectativas,
que representem um desafio em relação às
suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas
marcas linguísticas, em seu conhecimento
sobre os gêneros e a temática e nas
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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 linguísticogramaticais próprios a cada
gênero narrativo.
• Interpretação, em poemas, de
expressões com sentido conotativo e recursos figurativos
metáfora, hipérbole etc.; dos
recursos expressivos sonoros
– estrofação, rimas, aliterações etc.; gráfico espacial (distribuição da mancha gráfica
no papel); imagens e sua relação com o texto verbal, em colaboração.
• Interesse pela leitura de livros
de literatura e por outras produções culturais do campo e
por textos que rompam com
seu universo de expectativas,
que representem um desafio
em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e
nas orientações dadas pelo
professor.
• Análise, entre os textos literários, e entre estes e outras manifestações artísticas (como
cinema, teatro, música, artes
visuais e midiáticas), de referências explícitas ou implícitas

• Uso de recursos
expressivos sonoros, semânticos, gráfico-espacial, imagens
e sua relação
com o texto verbal.

• Práticas de leitura.

•

•
•

•
•
•
•
• Relação entre
textos literários.
•

orientações dadas pelo professor. Pode-se
desenvolver projetos que articulem o trabalho em sala de aula com a sala de leitura
e/ou biblioteca, em que se possa contar com
leituras compartilhadas planejadas (feitas
pelo professor), assim como rodas de biblioteca em que se possa apresentar obras mais
complexas com sugestão de escolhas de leitura, articuladas com conversas posteriores
sobre obras lidas.
Situações posteriores a ampla leitura de textos correspondentes a um mesmo gênero,
em que o professor põe em discussão sua (s)
finalidade (s) e especificidades* relativas a
conteúdo temático; organização global; estilo de linguagem (construções sintáticas e
seleção lexical).
Exemplos:
Ciclos sequenciais no conto e outras narrativas literárias (situação inicial, complicação
relativa ao conflito gerador do enredo -, clímax, resolução);
Relacionamento entre ações dos protagonistas (animados ou inanimados) e moral (implícita ou explícita) da fábula;
Explicações fantásticas para acontecimentos de diferentes naturezas nas lendas e mitos;
Elementos comuns às narrativas literárias e
histórias em quadrinhos (narrador, personagem, tempo e espaço);
Perguntas que norteiam a progressão temática da notícia (O quê? Quem? Como?
Quando? Onde? Por quê? Para quê?) e importância do lide (“lead”);
Exposição cronológica de fatos e indicações
relativas a circunstâncias sócio históricas na
biografia;
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a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos
literários e semióticos.
• Leitura, de forma autônoma, e
compreensão – selecionando
procedimentos e estratégias
de leitura adequadas a diferentes objetivos e levando em
conta características dos gêneros e suportes –, de romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e
africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma,
mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos,
mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas
visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto
lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
• Identificação, em texto dramático, de personagem, ato,
cena, fala e indicações cênicas e a organização do texto:
enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência.

• Estratégias
leitura.

de

• Elementos do
texto dramático.

• Múltiplos formatos, graduação do formalismo da linguagem e fórmulas típicas dos
textos de correspondência (pessoal, oficial,
comercial).
• Projetos didáticos que potencializem o interesse dos alunos pela leitura de textos de diferentes gêneros, levando em conta suas características e suporte. Por exemplo: romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e
africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e
cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais,
dentre outros, expressando avaliação sobre
o texto lido e estabelecendo preferências por
gêneros, temas, autores. Pode-se organizar
um sarau de poemas na escola, ou exposição de poemas de autores locais.
• Propostas de comparação, sob orientação
do professor, de sequências descritivas em
textos:
• De diferentes gêneros;
• Do mesmo gênero, porém de autores (“estilos”) diversos.
• Situações de leitura de textos de gêneros e
temas com os quais o aluno tem familiaridade, que favoreçam a articulação do maior
número possível de índices textuais e contextuais na construção do sentido do texto.
• Leitura em voz alta, para diferentes plateias
(além do próprio grupo), após preparação,
com propósitos diversos como comunicar
algo, compartilhar texto literário ou socializar
texto próprio.
• Situações de discussão coletiva, sob orientação do professor, para tematização de elementos da narrativa:
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• Utilizar, com propriedade, os conhecimentos sobre padrões da escrita sistematizados em situações de análise
linguística.

Campo jornalístico-midiático
• Análise e utilização das formas
de composição dos gêneros
jornalísticos da ordem do relatar, tais como notícias (pirâmide invertida no impresso X
blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também pode contar
com imagens de vários tipos,
vídeos, gravações de áudio
etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial (contextualização, defesa de tese/opinião e
uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do entrevistado
e do tema, estrutura pergunta
e resposta etc.
• Percepção e análise dos recursos estilísticos e semióticos
dos gêneros jornalísticos e

• Formas de composição dos gêneros jornalísticos.

• Análise dos recursos estilísticos e semióticos

• Enredo (conflito gerador; ordenação temporal dos fatos e relações de causalidade);
• Personagens (protagonista, antagonista, secundário; traços de personalidade, características físicas; ações, intenções; linguagem);
• Posição do narrador (pessoa gramatical em
que a narrativa é feita; comentários sobre situações ou personagens; distinção autornarrador);
• Ambiente (local/locais dos acontecimentos;
caracterização);
• Tempo (época e duração das ações; ordem
cronológica ou com recuos no tempo);
• Tema (narrativa de aventura, de suspense,
de amor, de fundo histórico etc.).
Campo jornalístico-midiático
• Atividades que pressuponham, sequencialmente, o estudo da forma composicional dos
gêneros jornalísticos narrativos e argumentativos e de entrevistas, estudo comparativo
entre textos do mesmo gênero e de gêneros
distintos, estabelecendo semelhanças e diferenças e se apropriando do que é específico de cada um.
• Situações de atividade associadas a práticas
de leitura e/ou produção de textos dos gêneros jornalísticos e publicitários previstos,
cujo foco sejam as características, o funcionamento e os recursos — linguísticos e semióticos — próprios de gêneros jornalísticos
narrativos e argumentativos, bem como, perceber e analisar os efeitos de sentido produzidos pelos recursos linguísticos e semióticos mencionados no conteúdo, assim como
pelas estratégias persuasivas em jogo, de
modo que se possa identificar intencionalidades variadas presentes em textos desses
gêneros.
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Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios de cada aluno sobre
os conteúdos estudados, tendo em
conta as expectativas de aprendizagem.
• Observação, registro e análise, sistemáticos, de como cada aluno procede
nas atividades propostas na coluna anterior.
• Propostas que permitam verificar o desempenho do aluno em relação a:
• Adequação dos textos produzidos aos
padrões normativos da escrita;
• Utilização dos conhecimentos sobre os
padrões da escrita em favor da compreensão de textos;
• Uso de recursos e materiais que permitam ajustar o texto aos padrões normativos;

publicitários, os aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do relato, a morfologia do verbo, em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de pessoa,
número, tempo, modo, a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as
formas de pretérito em relatos; as formas de presente e
futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo
em gêneros publicitários), o
uso de recursos persuasivos
em textos argumentativos diversos (como a elaboração do
título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes
de informação) e as estratégias de persuasão e apelo ao
consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados
(tempo verbal, /jogos de palavras, metáforas, imagens).
• Utilização, na escrita/reescrita
de textos argumentativos, de
recursos linguísticos que marquem as relações de sentido
entre parágrafos e enunciados
do texto e operadores de conexão adequados aos tipos de
argumento e à forma de composição de textos argumentativos, de maneira a garantir a
coesão, a coerência e a

dos gêneros jornalísticos e publicitários.

• Atividades em que o aluno faça o uso de recursos textuais que estabeleçam relações
adequadas entre as partes do texto, a fim de
garantir a coesão e a coerência do texto,
tanto no processo de produção quanto de revisão.
• Situações que propiciem apreciação da leitura oral do aluno (por ele próprio e pelos outros), com ênfase no ritmo, na inflexão e no
efeito produzido nos ouvintes. A análise poderá ser feita em discussões coletivas, gravações em vídeos e participação em situações diversas de comunicação oral.

• Recursos
linguísticos da escrita e reescrita
de textos argumentativos.
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• Apresentação de justificativas para escolhas feitas, considerando os padrões
da escrita;
• Participação nas atividades de reflexão
sobre a língua.
• Provas com questões que evidenciem
o aprendizado dos padrões normativos
trabalhados.
• Comparação dos conhecimentos prévios e hipóteses iniciais do aluno com
os conhecimentos adquiridos no decorrer do trabalho e identificados a partir
das propostas acima.

progressão temática nesses
textos (“primeiramente, mas,
no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).
• Análise, em gêneros orais que
envolvam argumentação, dos
efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e
expressão facial, as hesitações etc.
Campo de atuação na vida pública
• Análise da forma composicional de textos pertencentes a
gêneros normativos /jurídicos
e a gêneros da esfera política,
tais como propostas, programas políticos (posicionamento
quanto a diferentes ações a
serem propostas, objetivos,
ações previstas etc.), propaganda política (propostas e
sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e textos reivindicatórios: cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas linguísticas, de forma a incrementar a
compreensão de textos pertencentes a esses gêneros e a
possibilitar a produção de textos mais adequados e/ou fundamentados quando isso for
requerido.

• Análise de gêneros orais argumentativos.

• Textos de gêneros normativos
/jurídicos e de
esfera política.

Campo de atuação na vida pública
• Situações de aprendizagem que permitam o
estudo da forma e composição dos textos
previstos (esfera jurídica e política). Exemplo: Leitura para análise e estudo, de programas políticos, contextualizando com campanhas de horário eleitoral, observando os posicionamentos, as propostas etc, relacionando às questões de contexto local. Pesquisas sobre situações do bairro, que possam
gerar uma petição pública, sempre levando
em conta a apropriação da organização e estruturação do gênero escolhido, a fim de subsidiar a possibilidade de produção desses
gêneros.
• Atividades em que os alunos percebam os
mecanismos e recursos linguísticos utilizados nos textos jurídicos, que se relacionem a
questões de normas, no que se refere à conduta. Por exemplo: Proibição: “Não se deve
fumar em recintos fechados. ”; Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a pena. ”; Possibilidade: “É permitido a entrada de menores
acompanhados de adultos responsáveis”.
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• Observação dos mecanismos
de modalização adequados
aos textos jurídicos, as modalidades deônticas, que se referem ao eixo da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade)
como, por exemplo: Proibição:
“Não se deve fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a
pena.”; Possibilidade: “É permitido entrada de menores
acompanhados de adultos
responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos e propositivos, as modalidades
apreciativas, em que o locutor
exprime um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do
que enuncia. Por exemplo:
“Que belo discurso!”, “Discordo das escolhas de Antônio.” “Felizmente, o buraco
ainda não causou acidentes
mais graves.”
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Análise, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre outros, da 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),

• Mecanismos de
modalização
adequados aos
textos jurídicos.

• Estudo de textos propositivos e políticos que
possibilitem reconhecer os efeitos de sentido utilizados em trechos que exprimam juízo de valor. Por exemplo: “Que belo discurso! ”, “Discordo das escolhas de Antônio.
” “Felizmente, o buraco ainda não causou
acidentes mais graves”.
• Atividades de reconhecimento e utilização
dos critérios de organização tópica (do geral
para o específico, do específico para o geral
etc.), as marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais adequadamente a coesão e a progressão temática
de seus textos.
• Atividades de reconhecimento da estrutura
de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes.

• Construção
composicional
dos gêneros de
apresentação.

Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades que permitam ao aluno realizar a
análise da construção composicional dos gêneros de apresentação formal. Os passos podem ser: observação (em vídeos ou presenciais), reflexão e análise da organização geral de seminários, palestras e conferências
levando em consideração os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da
voz, pausas e hesitações – que, em geral, devem ser minimizadas –, modulação de voz e
entonação, ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como, postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão
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síntese final e/ou conclusão,
encerramento – os elementos
paralinguísticos (tais como
tom e volume da voz, pausas e
hesitações – que, em geral,
devem ser minimizadas –, modulação de voz e entonação,
ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão
facial, contato de olho com
plateia, modulação de voz e
entonação, sincronia da fala
com ferramenta de apoio etc.),
para melhor performar apresentações orais no campo da
divulgação do conhecimento.
• Uso adequado de ferramentas
de apoio a apresentações
orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que
permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando
o conteúdo em itens, inserindo
de forma adequada imagens,
gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto
(e imagem) por slide, usando
progressivamentee de forma
harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de
transição, slides mestres, layouts personalizados etc.
• Análise da construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à
divulgação de conhecimentos:
título,
(olho),
introdução,

• Ferramentas de
apoio a apresentações orais.

• Construção
composicional
dos textos pertencentes a gêneros

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.
• Atividades de apresentação oral que envolvam o uso das ferramentas como Powerpoint e Prezi, como suporte de apresentações orais (com textos condensados e em tópicos, imagens, gráficos, tabelas etc.) de estudos realizados nos diferentes componentes, por meio de práticas de apresentação
oral que demandem o uso desses recursos.
As atividades também podem contemplar o
uso de outras ferramentas, como cartazes e
flipchart.
• Atividades que permitam o estudo de recursos textuais e discursivos utilizados na elaboração de textos de divulgação de conhecimentos (notícia reportagem, artigos de divulgação científica etc.), bem como a sua aplicação em produções próprias. É importante
que o tratamento a ser dado a esses recursos seja de correlação, de complementaridade, focalizando-se que o sentido do texto
é derivado da articulação entre eles.
• Atividades de leitura e produção de textos,
visando modos de introduzir vozes em textos
científicos produzidos pelos alunos, como citações de autores que fortaleçam a argumentação, concordando ou discordando
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...);
como as apresenta em seu texto (em discurso direto ou indireto, por exemplo) e
ainda a utilização dos elementos de normatização (tais como as regras de inclusão e
formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas).
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divisão do texto em subtítulos,
imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados
complexos (fotos, ilustrações,
esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição,
contendo definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações
por meio de notas de rodapé,
boxes ou links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática
por tema ou subtema, intercalação de trechos verbais com
fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços
da linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo
uso consciente das estratégias de impessoalização da
linguagem (ou de pessoalização, se o tipo de publicação e
objetivos assim o demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação
científica), 3ª pessoa, presente atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário técnico/especializado etc., como
forma de ampliar suas capacidades de compreensão e produção de textos nesses gêneros.
• Identificação e utilização dos
modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e sua formatação e

relacionados à
divulgação de
conhecimentos.

• Atividades de leitura colaborativa e produção, reconhecendo e utilizando critérios de
organização interna dos textos (dividir o
texto em tópicos que permitam a compreensão do tema/assunto; utilizar uma ordem e
uma hierarquia ao apresentá-los no texto;
estabelecer as relações adequadas entre as
informações), quanto à identificação das
marcas linguísticas empregadas para tanto:
em primeiro/segundo lugar; isto é, ou seja,
por exemplo; para finalizar/concluindo etc.,
compreendendo também os mecanismos de
paráfrase (dizer o mesmo que foi dito anteriormente, de outra forma, em uma explicação, por exemplo), identificando as marcas
linguísticas utilizadas para apresentá-la (dito
de outra forma/em outras palavras).
• Atividades de leitura para reconhecimento
da estrutura do hipertexto em gêneros de divulgação científica veiculados em ambientes
digitais, assim como a capacidade de acessar e articular textos periféricos, como notas
de rodapé e boxes, com o texto principal,
compreendendo que notas de rodapé e boxes mantém relações de complementaridade e/ou contraponto com o texto principal.

• Modos de introdução de outras
vozes no texto.
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paráfrase –, as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor
e dos outros autores citados
(“Segundo X; De acordo com Y;
De
minha/nossa
parte,
penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais
como as regras de inclusão e
formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em
textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo
como a intertextualidade e a
retextualizaçãoocorrem nesses textos.
• Reconhecimento e utilização
dos critérios de organização
tópica (do geral para o específico, do específico para o geral
etc.), as marcas linguísticas
dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição e
exemplificação, por exemplo)
e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar
mais adequadamente a coesão e a progressão temática
de seus textos.
• Reconhecimento da estrutura
de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder
à remissão a conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes.
• Campo artístico-literário

• Critérios de organização de tópicos, marcas
linguísticas, coesão e progressão temática.

• Hipertexto, notas de rodapés e
boxes.

• Efeitos de sentido decorrentes

Campo artístico-literário
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• Análise dos efeitos de sentido
decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e
os recursos paralinguísticos e
cinésicos, como as variações
no ritmo, as modulações no
tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro
da linguagem, obtidos por
meio da estrofação, das rimas
e de figuras de linguagem
como as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias,
dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, apresentações musicais e teatrais, tanto
em gêneros em prosa quanto
nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do
emprego de figuras de linguagem, tais como comparação,
metáfora, personificação, metonímia,
hipérbole,
eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e os efeitos de sentido
decorrentes do emprego de
palavras e expressões denotativas e conotativas(adjetivos,
locuções adjetivas, orações
subordinadas adjetivas etc.),
que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens
eações próprios de cada gênero narrativo.
• Todos os campos de atuação

da interação entre os elementos linguísticos e
os recursos paralinguísticos e
cinésicos.

• Atividades de análise e reconhecimento,
pelo aluno, da interação que se estabelece
entre os aspectos linguísticos que constituem os textos do campo artístico-literário —
organizados em prosa ou em verso (poemas,
contos, textos teatrais etc.) — e os recursos
paralinguísticos (voz, gestos e movimentação) que podem/devem ser mobilizados na
oralização deles (declamações, representações, leituras dramáticas etc.), de modo a
preservar seus efeitos de sentido, por meio
da prática frequente e sistemática de leitura,
estudo e oralização de textos do campo literário. Possibilidade de trabalho interdisciplinar com Arte, no que se refere à exploração,
análise e criação de diálogos entre textos literários e outras manifestações, de diferentes linguagens artísticas.

• Casos de regularidade ortográfica.

Todos os campos de atuação
• Atividades de levantamento e tematização
dos problemas, relativos aos padrões
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• Uso progressivo do conhecimento sobre:
• casos de regularidade ortográfica (direta, contextual ou ligada à categoria gramatical);
• ocorrências de irregularidade
ortográfica no vocabulário
usual;
• regras de acentuação;
• concordância nominal e verbal;
• Marcas de segmentação do
texto (paragrafação, pontuação e outros sinais gráficos
como parênteses e aspas).
• Busca de informação ortográfica no dicionário e outras fontes.
• Identificação, com ajuda do
professor, de características
dos diferentes gêneros textuais quanto ao estilo de linguagem (construções sintáticas e
seleção lexical).
• Estabelecimento de relações
entre elementos do universo
discursivo dentro do qual cada
texto se insere (com ajuda do
professor):
• a intencionalidade (explícita e
implícita);
• Os procedimentos narrativos e
descritivos;
• As restrições que diferentes
portadores e espaços de

•
• Ocorrências de
irregularidade
ortográfica.
• Regras de acentuação.
• Concordância
nominal e verbal.
• Paragrafação,
pontuação e outros sinais gráficos.
• Uso do dicionário.
• Identificação de
gêneros textuais.

•

•
•
•
•
•
•

•
• Intencionalidade do texto.

• Narração e descrição.
• Estrutura
dos
textos.

•
•
•
•
•
•

normativos, observados com maior frequência nas situações de revisão de textos dos
alunos da turma.
Situações em que possam ser observadas,
em textos ficcionais e não ficcionais, diferenças entre os padrões da linguagem oral e os
da escrita.
Situações de constatação de regularidades*
quanto a aspectos da língua escrita, com
emprego da terminologia, quando facilitar a
comunicação e a reflexão.
Prioridade: o que pode contribuir para maior
adequação e legibilidade dos textos dos alunos em dado momento.
Atividades sequenciadas que possibilitem:
Discussão sobre formas errôneas que poderiam aparecer na escrita de certas palavras;
Conclusões sobre a existência ou não de regra ortográfica para cada caso;
Sistematização das regras ortográficas, em
colaboração.
Situações de uso do dicionário, em que o
professor, sempre que necessário, retome
informações sobre aspectos relativos à ordem alfabética e composição dos verbetes
(entrada, numeração, pontuação etc.).
Atividades com foco na acentuação (nos tipos em que se verifique a necessidade):
Explicitação de dúvidas;
Agrupamento de palavras para observação
de aspectos como tonicidade, número de sílabas, ocorrência de ditongo ou hiato;
Inferência de regularidades;
Registro de regras.
Atividades de análise da pontuação de textos bem escritos, em parceria, para observação de:
Escolhas do autor;
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•

•

•
•

•

•

•
•

circulação impõem à estruturação dos textos.
Associação de informações sobre substantivos, artigos, adjetivos, verbos, pronome//s e
advérbios:
O uso de substantivos – próprios e comuns; abstratos e
concretos; simples e compostos, como forma expressiva
motivada pelo contexto situacional;
a função do artigo na teia textual;
O processo de adjetivação
como algo que ultrapassa a
questão normativa e atinge situações de enunciação em
que se torna imprescindível
para a construção de sentido
da mensagem;
O adjetivo como elemento comum em gêneros que sejam
construídos com base em opinião e não em fatos, de um
modo geral;
A importância do verbo na
construção discursiva, por caracterizar concepções literárias de Mundo Comentado e
Mundo Narrado; predominância de tempos e modos verbais
distintos em cada um dos casos;
O verbo como marca temporal
de um texto, compreendido
além do aspecto normativo;
Os efeitos textuais, a partir do
uso
de
pronomes
–

• Substantivos.

• Artigo.
• Adjetivo.

• Adjetivo.

• Verbo.

• Verbo.
• Pronomes.

• Efeito da pontuação para a compreensão do
texto;
• Resultados estilísticos obtidos;
• Usos característicos da pontuação em diferentes gêneros.
• Atividades de busca de alternativas para a
resolução de problema de sentido decorrente de pontuação inadequada.
• Atividades de discussão de diferentes possibilidades propostas pelos alunos quanto ao
emprego de sinais de pontuação em texto
curto ou fragmento de texto que esteja descaracterizado graficamente (sem pistas
como recuo de linha ou letra maiúscula).
• Atividades de leitura e/ou produção de textos que possibilitem a análise comparativa e
a reflexão com base em inventários que
apresentem palavras em textos, para que
cada uma delas possa ser compreendida na
acepção adequada, de modo que se observem as relações semânticas que podem se
estabelecer entre as palavras da língua. O
foco da atividade deve estar no reconhecimento do sentido singular que cada palavra
de uma série sinonímica pode aportar (como
nas palavras "país", "pátria", "nação", "terra
natal" etc.), em relação às demais da mesma
série. Trata-se, portanto, de compreender a
sinonímia como uma relação de proximidade
de sentido, e não de equivalência.
• Situações de aprendizagem em que o aluno
possa compreender a antonímia como um
processo de estabelecimento de oposição
de sentidos entre palavras.
• Atividades de compreensão dos diferentes
processos morfológicos e semânticos de formação das palavras por derivação e composição. O foco é a apropriação desses mecanismos, por parte do aluno, e não
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dinamismo narrativo (as anáforas, as catáforas, os dêiticos;
• A marca adverbial nos diferentes contextos; as relações semânticas e sintáticas entre o
verbo e o advérbio na teia de
sentidos textuais.
• Reconhecimento das variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de
preconceito linguístico.
• Utilização consciente e reflexiva de regras e normas da
norma-padrão em situações
de fala e escrita nas quais ela
deve ser usada.
• Escrita de palavras com correção ortográfica, obedecendo
às convenções da língua escrita.
• Identificação de múltiplas possibilidades de pontuação, observando os efeitos de sentido.
• Análise das diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica.
• Formação de palavras antônimas com acréscimo de prefixos que expressam noção de
negação.
• Distinção de palavras derivadas por acréscimo de afixos e
palavras compostas.
• Análise da função e das flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos

• Advérbios.

• Variações
linguísticas,
norma-padrão e
preconceito linguístico.
• Regras e normas da normapadrão.
• Ortografia na língua escrita.
• A pontuação e
os efeitos de
sentido.
• Sinonímia.
• Antonímia.

• Processo de formação de palavras.
• Flexões de substantivos, adjetivos e de verbos.

memorização da terminologia gramatical
correspondente. Jogos de "mistura" de palavras para refletir sobre a significação resultante podem ser atividades muito produtivas
e significativas para os/as alunos. Exemplo:
formação de grupos que experimentem criar
palavras usando os vários processos e, depois, desafiam os demais a dizer as palavras
ou os afixos usados e o novo significado (Por
exemplo, o que é "infoxicação"?). Propostas
de produção de textos criativos, como os literários e os publicitários, também podem
propiciar situações adequadas para esse estudo. A progressão curricular pode apoiar-se
no tipo de mecanismo a ser estudado (derivação/composição), assim como no grau de
complexidade dos gêneros e textos mobilizados.
• Atividades em que o aluno possa reconhecer
o funcionamento das flexões e sua relevância para as concordâncias verbal e nominal;
entender a função dos tempos e modos verbais na organização dos textos; manter e articulá-los para não perder o "fio da meada";
reconhecer os efeitos de sentido que o emprego de um ou outro tempo/modo verbal
pode provocar; conhecer as funções de cada
classe de palavra na construção de diferentes tipos de texto, na qualificação das ações,
na organização temporal dos textos de diferentes gêneros em diferentes condições de
produção e circulação.
• Situações de análise e emprego das concordâncias nominal e verbal, sugerindo que
esse estudo seja: programado para situações de comunicação em que a norma-padrão é requerida; associado ao planejamento da fala em situações formais, à produção e à revisão de textos ou à análise, com
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•

•

•

•

•

•
•

Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo.
Identificação dos efeitos de
sentido dos modos verbais,
considerando o gênero textual
e a intenção comunicativa.
Emprego adequado das 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).
Identificação, em textos, de
períodos compostos por orações separadas por vírgula
sem a utilização de conectivos, nomeando-os como períodos compostos por coordenação.
Identificação, em texto ou sequência textual, de orações
como unidades constituídas
em torno de um núcleo verbal
e períodos como conjunto de
orações conectadas.
Classificação, em texto ou sequência textual dos períodos
simples e compostos, com o
objetivo de identificar as diferenças básicas entre esses
enunciados.
Identificação de sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração.
Utilização, ao produzir texto,
dos conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e

• Efeitos de sentido dos modos
verbais.
• Concordância
verbal e nominal.

•

• Períodos compostos por coordenação.

•

• Oração e período.

• Período simples
e composto.

• Sintagma nominal e sintagma
verbal.
• Produção
de
texto com conhecimentos

•

•

vistas a compreender os efeitos de sentido
produzidos por este ou aquele uso. Recomenda-se, ainda, articular esta atividade
com as de análise de gravações de palestras, debates etc., no caso das produções
orais.
Situações de observação da organização sintática do texto e reflexões a respeito, identificando períodos compostos por coordenação assindética, apreendendo o princípio de
sua organização interna e percebendo seu
papel na (re) construção dos sentidos do
texto.
Atividades em que o aluno possa perceber
as relações de sentido existentes decorrentes do uso dos períodos compostos por coordenação assindética (sem conectivos). Requer a observação da organização sintática
do texto e reflexões a respeito, identificando
períodos compostos por coordenação assindética, apreendendo o princípio de sua organização interna e percebendo seu papel na
(re) construção dos sentidos do texto. Envolve, ainda, um conhecimento prévio de
classes de palavras e funções e categorias
gramaticais associadas a cada uma delas.
Atividades de análise e percepção dos períodos simples e dos períodos compostos como
unidades da organização sintática do texto.
Requer observação da organização do texto
e reflexões a respeito, identificando períodos
simples e compostos e percebendo seu papel na (re) construção dos sentidos do texto.
Atividades de identificação de sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos (sujeito/predicado) da oração. Possibilitando ao aluno observar a organização sintática do enunciado e refletir a respeito do papel dela na construção do texto e na
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•

•

•

•

verbal, regras ortográficas,
pontuação em diferentes gêneros etc.
Utilização, ao produzir texto,
dos recursos de coesão referencial (nome e pronomes), recursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia e
mecanismos de representação de diferentes vozes (discurso direto e indireto)
Utilização, ao produzir texto,
dos recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e
sequencial e outros recursos
expressivos adequados ao gênero textual.
Análise, em diferentes textos,
dos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências
descritivas e expositivas e ordenação de eventos.
Análise dos efeitos de sentido
do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras.

linguísticos
gramaticais.

e

• Produzir textos
com recursos de
coesão, de semântica, e vozes verbais.
•
• Produzir textos
com recursos de
coesão referencial, sequencial
e expressivos do
gênero.
• Efeitos de sentido decorrentes
do uso de recursos linguísticosdiscursivos.
• Figuras de linguagem.

•

•
•
•
•
•
•
•

produção de efeitos de sentido. Atividades
lúdicas, em que os alunos possam explorar
livremente diferentes alternativas de estruturação de um "mesmo" enunciado, identificando os efeitos de sentido assim produzidos, podem contribuir significativamente
para a percepção e compreensão da natureza e do funcionamento dos mecanismos
sintáticos em jogo.
Discussão de problemas de concordância
nominal ou verbal e das mudanças necessárias para ajustar a coesão do texto, inserida
em situação de revisão.
Busca de determinado número de erros de
ortografia, acentuação ou concordância em
texto curto, seguida de apresentação de justificativa para a correção de cada um.
Atividades que favoreçam, sob orientação do
professor, o reconhecimento da importância:
Do nome/ da expressão nominal dentro de
um texto;
Do artigo para a coesão textual;
Das marcas adjetivas (a influência da subjetividade);
Do verbo em sua relação com o contexto (o
tempo e o momento da enunciação);
Dos elementos anafóricos, catafóricos, hiperônimos, hipônimos.
Atividades em que o aluno utilize, ao produzir
texto, os recursos de coesão referencial
(nome e pronomes), recursos semânticos de
sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes (discurso direto e indireto), percebendo
que são recursos que evitam a repetição indesejada de palavras; ajudam o leitor a resgatar, durante a leitura, o objeto/fato/assunto de que o texto trata; ajudam a compreender a ordem de acontecimentos das
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ações; ajudam a identificar as diferentes vozes do texto e a produzir efeitos de sentido,
como o da impessoalidade. Demanda a análise da situação de comunicação, das características do gênero e das intenções e/ou objetivos a serem perseguidos.
• Atividades em que o aluno utilize, ao produzir
texto, os recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial, observando
a adequação expressiva adequados ao gênero textual.
• Situações de atividade em que o aluno analise, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade,
sequências descritivas e expositivas e ordenação de eventos.
• Situações de atividades colaborativas (coletivas e em grupos/duplas) de análise dos
efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. Pode-se desenvolver projetos de produção de textos do campo literário; na elaboração de artigos de divulgação de conhecimento; em projetos de estudo das figuras de
linguagem em textos literários ou de divulgação de conhecimento. Recomenda-se: que
os aspectos referidos sejam estudados levando em consideração os efeitos de sentido que produzem e a relação que estabelecem entre os trechos do enunciado; que a
terminologia gramatical e a sistematização
só sejam abordadas depois que os aspectos
em foco tiverem sido compreendidos. A progressão pode se dar com base na complexidade do gênero/texto ou do grau de autonomia do aluno.
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• Produzir e revisar,
de modo autônomo, textos correspondentes aos
diversos gêneros
previstos para o
ano, ajustados a diferentes situações
comunicativas,
bem como textos
de apoio à fala planejada adequados
às necessidades de
estudo, buscando
qualidade no conteúdo e na forma –
em relação à coerência, coesão e

Campo jornalístico-midiático
• Empenho no domínio de vários
usos da escrita, dos mais cotidianos aos mais formais.
• Produção e publicação de notícias, foto denúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos,
entrevistas, cartas de leitor,
comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e
apreciação de produção cultural – resenhas e outros próprios das formas de expressão
das culturas juvenis, tais como
vlogs e podcasts culturais,
gameplay, detonado etc.– e
cartazes,
anúncios,

• Importância da
escrita.
• Produção e publicação linguagem no campo
jornalístico e no
campo midiático.

• Atividades coletivas em que possam ser observadas, sob orientação do professor, relações entre conteúdo temático, construção
composicional (organização global do texto)
e estilo de linguagem.
• Situações que favoreçam, sob orientação do
professor, o reconhecimento de características léxico-gramaticais de sequências narrativas ou descritivas de textos que circulam
em diversos portadores e espaços (com destaque para a relevância das formas verbais
na narração e dos adjetivos na descrição).
• Situações em que sejam discutidos:
• Os valores semânticos de verbos que situam
no tempo ações, processos e atributos levando em consideração os gêneros e a situação comunicativa;
• As circunstâncias ou intensidades de atributos e ações que os advérbios expressam.
Campo jornalístico-midiático
• Situações de produção de textos, com diversos propósitos e graus de formalismo, que
circulem no ambiente social cotidiano, nas
quais sejam selecionados pelos alunos o gênero e o suporte que melhor atendam à intenção comunicativa.
• Atividades de produção e publicação de textos do campo jornalístico, como notícias, fotodinâmicas, fotorreportagens, entrevistas,
dentre outros, em que os alunos compreendam as principais características dos gêneros selecionados e orientem a realização das
diferentes operações de produção de textos:
contextualização – definição da situação comunicativa em que o texto será produzido
(quem serão os leitores, onde circulará, com
que finalidade, em qual gênero; planejamento – que envolve a elaboração do conteúdo temático (o que será dito) e a
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Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios de cada aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos, de
como cada aluno procede como produtor do texto e como coautor, tanto em
atividades semelhantes às relacionadas na coluna anterior como em situações de avaliação processual relativas
aos objetivos estabelecidos para a produção escrita.
• Propostas que permitam verificar
como está o desempenho do aluno e o
quanto evoluiu em relação a:
• Planejamento do texto de acordo com
determinadas condições de produção;

aos padrões normativos da língua.

propagandas, spots, jingles de
campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma significativa o
papel de repórter, de comentador, de analista, de crítico, de
editor ou articulista, de booktuber, de vlogger(vlogueiro)
etc., como forma de compreender as condições de produção que envolvem a circulação
desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo
jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, levando-se em consideração o contexto da Web 2.0,
que amplia a possibilidade de
circulação desses textos e
“funde” os papéis de leitor e
autor, de consumidor e produtor.
• Produção de textos em diferentes gêneros, considerando
sua adequação ao contexto
produção e circulação – os
enunciadores envolvidos, os
objetivos, o gênero, o suporte,
a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática
ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero),
utilizando estratégias de planejamento,
elaboração,

•
•
•
•
•

• Produção
de
textos de diferentes gêneros.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

organização do texto parte a parte; elaboração do texto – o processo da construção do
texto (textualização); revisão processual (durante a produção) e final. Essas operações
podem, inicialmente, ser realizadas em situações coletivas e em grupos, com mais apoio
do professor e, de modo gradual, envolver
graus crescentes de autonomia do/a aluno
para realizá-la.
Atividades sequenciadas de produção de
textos (em parceria/individualmente) do
campo jornalístico-midiático, que envolvam:
Registro preliminar de ideias, à medida que
ocorrem;
Consultas a fontes ou especialistas no assunto, quando for necessário obter informações;
Esboço do texto (seleção do que será escrito,
estabelecimento de relações lógicas, decisões sobre como será escrito);
Elaboração de rascunhos, incluindo reorganizações necessárias, até que se tenha a primeira versão do texto;
Revisões do texto;
Divulgação da versão final.
Revisão coletiva ou em pequeno grupo com
determinado foco (texto preparado pelo professor ou versão de texto de um aluno, já corrigida quanto aos demais aspectos):
Especificidades do gênero;
Adequação ao destinatário;
Suficiência, relevância e articulação de informações;
Estratégias de coesão e coerência textual
(pontuação, uso de conectivos, substituição
lexical, emprego de tempos verbais, pronomes etc.);
Precisão e riqueza lexical;
Ortografia, entre outros
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• Uso de recursos e materiais que permitam adequar o texto aos padrões normativos;
• Aprendizado progressivo das convenções relativas à escrita;
• Emprego de estratégias de coesão e
coerência;
• Adequação do nível de informatividade
do texto;
• Participação nas situações de produção em parceria;
• Uso da escrita em favor do estudo de
temas de diferentes áreas do conhecimento;
• Uso de procedimentos de revisão;
• Empenho em garantir a boa apresentação dos textos.
• Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios de cada aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos, de
como cada aluno procede como revisor
de sua própria produção e como parceiro de trabalho na revisão de textos
de outros, não só em situações de explícito caráter avaliativo.
• Propostas que permitam verificar o desempenho do aluno em relação a:
• Uso da revisão em favor da adequação
dos textos aos padrões normativos;
• Empenho em tornar o texto mais compreensível pelo leitor;
• Uso de recursos e materiais que permitam adequar o texto aos padrões normativos;
• Participação nas situações de revisão
em parceria;

revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos,
para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as
produções realizadas, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em
textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes,
acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc.
• Revisão/edição do texto produzido – notícia, reportagem,
resenha, artigo de opinião,
dentre outros –, tendo em
vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em
questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as
diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto,
foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à
norma culta.
• Planejamento de uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, a partir
de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da
definição do público-alvo, do
texto ou peça a ser produzido
– cartaz, banner,folheto, panfleto, anúncio impresso e para

• Revisão e edição de texto produzido.

• Gênero Campanha Publicitária.

• Ferramentas de edição, no caso de gêneros
multissemióticos (como as produções em vídeo, por exemplo
• Situações de trabalho em parceria, nas
quais um aluno atua como revisor do texto
do outro:
• Leitura da produção alheia;
• Sugestão de possíveis alterações;
• Discussão sobre as decisões cabíveis.
• Atividades de planejamento de uma campanha publicitária sobre questões/problemas,
temas, causas significativas para a escola
e/ou comunidade, definindo o público-alvo,
do texto ou peça a ser produzido cartaz, banner, folheto, propaganda de rádio, tv, etc., da
ferramenta de edição de texto – áudio ou vídeo, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas
etc. Pode-se articular as propostas com a exploração dos documentos reguladores
(campo da vida pública) da propaganda e publicidade com vistas ao desenvolvimento de
uma postura ética em relação à esfera publicitária.
• Situações em que o aluno planeje a produção de notícia impressa e para circulação em
outras mídias (rádio ou TV), considerando as
condições de produção e circulação, decisões quanto ao fato/assunto, o recorte e os
objetivos. Planejar, por exemplo, uma notícia
para TV envolve a produção de um roteiro específico, que sinalize as entradas e articulações entre texto verbal e não verbal (efeitos
sonoros, perspectiva da câmera, cortes de
imagens etc.).
• Atividades em que o aluno, ao produzir textos jornalísticos. Considere o modo como se
organiza a notícia e os recursos das diferentes linguagens que podem ser usadas (a
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• Empenho em revisar versões do texto
próprio e do outro;
• Autocorreção (monitoramento da própria escrita passo a passo);
• empenho em garantir a melhor apresentação possível da versão final do
texto.

internet, spot, propaganda de
rádio, TV etc. –, da ferramenta
de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado,
das estratégias de persuasão
que serão utilizadas etc.
• Planejamento de notícia impressa e para circulação em
outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as condições de produção, do texto –
objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do fato a ser noticiado (de
relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o fato – que
pode envolver entrevistas com
envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de documentos, cobertura
de eventos etc.–, do registro
dessas informações e dados,
da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar
etc. e a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso de
publicação em sites ou blogs
noticiosos).
• Produção de notícia impressa
tendo em vista características
do gênero – título oumanchete
com verbo no tempo presente,
linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos
fatos, uso de 3ª pessoa, de

• Notícia
impressa e de circulação em outras mídias.

• Produção de notícia impressa.

verbal, a imagética – imagens estáticas e em
movimento presentes em fotos, vídeos, infográficos etc. que compõem o gênero), tendo
em vista a textualização (construção do
texto).
• Atividades de planejamento de produção de
resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados
e textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios das culturas juvenis, como fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc., dentre outros, considerando o
contexto de produção (interlocutores, intencionalidades etc.). Planejar, nesses gêneros,
envolve: seleção de fato/assunto/objeto cultural a ser tratado, curadoria de informação,
elaboração de esquema do texto a ser produzido parte a parte. Diferentemente dos
textos noticiosos, aqui, trata-se de planejar
textos que exigem posicionamento crítico; a
preparação de argumentos; a escolha do
movimento argumentativo e outras habilidades próprias de gêneros argumentativos.
Vale enfatizar a importância de se considerar, como objeto de apreciação, produtos representativos das culturas juvenis. Recomenda-se que o tratamento ético em relação
à informação e o posicionamento crítico em
relação a ela devem ser foco de discussão
nesse caso.
• Atividades de produção de resenhas críticas,
vlogs, vídeos, podcasts variados e produções
e gêneros próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, ezines, gameplay, detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções
culturais (livro, filme, série, game, canção,
disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slametc.), tendo em vista o contexto de
produção dado, as características do gênero,
os recursos das mídias envolvidas e a
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palavras que indicam precisão, e o estabelecimento adequado de coesão e produzir
notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das
características do gênero, os
recursos de mídias disponíveis
e o manejo de recursos de
captação e edição de áudio e
imagem.
• Planejamento de resenhas,
vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre
outros, tendo em vista as condições de produção do texto –
objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou
evento cultural para analisar –
livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe,
show, saraus, slams etc. – da
busca de informação sobre a
produção ou evento escolhido,
da síntese de informações sobre a obra/evento e do
elenco/seleção de aspectos,
elementos ou recursos que
possam ser destacados positiva ou negativamente ou da
roteirização do passo a passo
do game para posterior gravação dos vídeos.

• Planejamento e
apreciação de
gêneros
próprios das culturas juvenis.

textualização adequada dos textos e/ou produções.
• Atividades de produção, revisão e edição de
textos publicitários, levando em conta o contexto de produção dado, explorando recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias discursivas de persuasão
e/ou convencimento e criando título ou slogan que façam o leitor motivar-se a interagir
com o texto produzido e se sinta atraído pelo
serviço, ideia ou produto em questão.
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• Produção de resenhas críticas,
vlogs, vídeos, podcastsvariados e produções e gêneros
próprios das culturas juvenis
(algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro,
filme, série, game, canção,
disco, videoclipe etc.) ou
evento (show, sarau, slametc.), tendo em vista o contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas
e a textualização adequada
dos textos e/ou produções.
• Produção, revisão e edição de
textos publicitários, levando
em conta o contexto de produção dado, explorando recursos
multissemióticos,
relacionando elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias discursivas
de persuasão e/ou convencimento e criando título ou slogan que façam o leitor motivar-se a interagir com o texto
produzido e se sinta atraído
pelo serviço, ideia ou produto
em questão.
Campo de atuação na vida pública
• Produção, revisão e edição de
textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que
afetam a vida escolar ou da

• Produção de gêneros próprios
das culturas juvenis.

• Produção, revisão e edição de
textos publicitários.

• Produção, revisão e edição de
textos reivindicatórios ou propositivos.

Campo de atuação na vida pública
• Atividades de produção, revisão e edição de
textos reivindicatórios ou propositivos sobre
problemas que afetam a vida escolar ou da
comunidade, justificando pontos de vista,
reivindicações. Práticas de reivindicar direito
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comunidade, justiﬁcando pontos de vista, reivindicações e
detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas etc.), levando em conta
seu contexto de produção e as
características dos gêneros
em questão.
• Contribuição 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.
• Realização de 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.
• Campo das práticas de estudo
e pesquisa
• Utilização (com ajuda do professor) de formas de organização discursiva próprias da:

• Escrita de textos
normativos.

• Levantamento
de
questões,
problemas que
requeiram a denúncia de denúncias, reivindicações, reclamações, solicitações, dentre
outros.
• Formas de organização discursiva próprias da:

ou propor soluções para problemas favorece
o engajamento dos/as alunos/as em questões de interesse público, em especial do
seu entorno imediato. A implantação de projetos de intervenção pode favorecer essa
prática e possibilita o desenvolvimento
dessa atividade em contextos significativos
para os/as alunos/as.
• Situações em que o aluno participe de práticas como assembleias com caráter deliberativo e formação de grupos de trabalho para
a contribuição e organização de 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.
• Situações em que o aluno realize 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, para que produzam textos do gênero reivindicatórios ou propositivos.

• Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Situações variadas de planejamento e produção de textos predominantemente expositivos (apontamentos, quadros, relatórios, entre outros), sob orientação do professor,
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• Conversação (diálogos);
• Argumentação (defesa de
ideias próprias ou embasadas
a respeito de um tema).
• Valorização da escrita como
recurso de organização e estudo.
• Uso da escrita como instrumento
de
planejamento,
aprendizagem e comunicação
de conhecimento.
• Utilização (com ajuda do professor) de formas de organização discursiva próprias de textos predominantemente expositivos.
• Empenho em garantir uma
boa apresentação do texto –
distribuição espacial, limpeza
e caligrafia legível.
• Monitoramento do próprio processo de estudo: conhecimentos já construídos, dúvidas, necessidades particulares.
• Planejamento de textos de divulgação científica, a partir da
elaboração de esquema que
considere as pesquisas feitas
anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo; produzir, revisar e editar textos voltados
para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados
de pesquisas, tais como artigo
de divulgação científica, artigo
de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia,

• Conversação.
• Argumentação.
•
• Importância da
escrita.

•

• Importância da
escrita.

•

• Organização de
textos expositivos.
• Boa apresentação do texto.

•

• Textos de divulgação científica.

•
•
•
•

considerando finalidades, especificidades
do gênero, lugares preferenciais de circulação, interlocutores. Exemplos:
Produção de resumos e esquemas como
etapa final do estudo de textos expositivo;
Produção de textos expositivos como etapa
final de pesquisas ou produto final de projetos.
Atividades em que o aluno compreenda as
etapas da produção de textos: definir contexto de produção, planejar, produzir e revisar. Mobilize variadas habilidades, como as
relativas à curadoria de informação e produção de roteiros e enquetes para pesquisa,
considerando o contexto de produção definido, na fase de planejamento; e as habilidades voltadas à aplicação dos recursos linguísticos e semióticos, na elaboração e revisão dos gêneros, considerando as especificidades dos textos de divulgação científica.
Propõe projetos interdisciplinares.
Atividades de produção, revisão e edição de
textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros,
considerando o contexto de produção e as
regularidades dos gêneros em termos de
suas construções composicionais e estilos.
Atividades sequenciadas de produção de roteiros para exposição oral, que incluam:
Estabelecimento do tema;
Seleção de tópicos;
Comparação entre o que já se conhece do
assunto e o que se pretende abordar;
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verbete de enciclopédia digital
colaborativa, infográfico, relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático)
de campo, tendo em vista
seus contextos de produção,
que podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação
em um formato mais acessível
para um público específico ou
a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo
realizados.
• Produção, revisão e edição de
textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de
enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou
vlog científico, relato de experimento, relatório, relatório
multimidiático de campo, dentre outros, considerando o
contexto de produção e as regularidades dos gêneros em
termos de suas construções
composicionais e estilos.
• Produção de roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeominuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo

• Produção, revisão e edição de
resultados de
pesquisas.

• Busca em diversas fontes do que for necessário;
• Organização da sequência das ideias por escrito;
• Revisão;
• Reprodução do roteiro final para distribuição
aos colegas.
• Atividades sequenciadas de produção de registros a respeito de relatos e exposições
orais, que incluam:
• Anotação das ideias importantes, das dúvidas e de outros aspectos a serem comentados;
• Compartilhamento das anotações;
• Revisão dos registros.
• Desenvolvimento de projetos integradores,
culminando em feiras de ciências ou em
eventos de fechamento do ano, em que os
alunos divulguem resultado de pesquisas
por meio de apresentações orais. Pode-se
prever a criação de site ou blog da escola em
que se concentrem produções dos alunos.
• Situações que exijam consulta a registros individuais e possibilitem que os alunos façam
as complementações necessárias em seu
caderno ou agenda, por exemplo.
• Situações que evidenciem a necessidade de
aprimorar um texto que será lido em sala ou
circulará em outros espaços.

• Roteiros
para
elaboração de
vídeos.
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em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção composicional dos roteiros.
• Divulgação de resultados de
pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica,
verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.
• Produção de resumos, a partir
das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de
paráfrases e citações.
Campo artístico-literário
• Adequação do emprego de formas de organização discursiva
próprias da:
• narração de situações reais ou
fictícias (explicitação da ação
dos personagens, das sequências temporal e causal, da posição do narrador);
• descrição literária (apresentação de traços característicos e
distintivos de personagem, objeto ou ambiente);
• Elaboração de texto teatral, a
partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas
de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros,
indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a
caracterização física e psicológica dos personagens e dos
seus
modos
de
ação;

• Resultados
pesquisas.

de

• Produção de resumos.
• Elementos
narração.

da

• Elementos da
descrição literária.
• Elaboração de
texto teatral.

Campo artístico-literário
• Situações de “produção com apoio”: transformação de textos conhecidos (mudanças
relativas a personagens, ambiente, ponto de
vista, enredo, diálogos e, mesmo, ao gênero); combinação de textos (por exemplo,
inserindo personagens de uma história em
outra).
• Atividades de produção de partes de textos:
completar ou ampliar a sequência narrativa;
introduzir descrição ou diálogo; apresentar
(em uma carta, por exemplo) argumento (s)
que valide (m) determinado ponto de vista.
• Atividades de adaptação, de retextualização
e de "transformação" de um gênero em outro
(iniciando com um conto ou uma crônica, por
exemplo, ou selecionando cenas de romances), guardando a originalidade do tratamento temático. Uma vez que os textos teatrais se realizam efetivamente quando são
encenados, recomenda-se que essas adaptações tenham como objetivo a encenação.
Oportunidade para o trabalho interdisciplinar com Arte, no que se refere à composição
de improvisações e acontecimentos cênicos
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reconfigurando a inserção do
discurso direto e dos tipos de
narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) e
retextualizando o tratamento
da temática.
• Engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos
pretendidos e as configurações da situação de produção
– o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação
do texto, as finalidades etc. –
e considerando a imaginação,
a estesia e a verossimilhança
próprias ao texto literário.
• Criação de 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

• Processos
de
planejamento.

• Escrita de narrativas ficcionais.

com base em textos dramáticos e outros estímulos.
• Situações em que o aluno analise trechos de
adaptações já existentes, coletivamente, em
duplas e depois individualmente, para que
elabore texto teatral, a partir da adaptação
de romances, contos, mitos, narrativas de
enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a
caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do discurso direto e dos
tipos de narrador; explicitando as marcas de
variação linguística (dialetos, registros e jargões) e retextualizando o tratamento da temática.
• Atividades de compreensão das especificidades dos gêneros literários e de análise dos
recursos linguísticos e semióticos usados na
construção dos sentidos dos textos, que devem estar a serviço da fruição. Através de organizações variadas da turma, a colaboração pode ser estimulada: produções coletivas, em grupos, duplas ou individuais.
• Atividades de planejamento, produção e revisão dos textos de narrativas ficcionais,
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
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história e de inserir os discursos direto e indireto.
• Criação de poemas compostos
por versos livres e de forma
fixa (como quadras e sonetos),
utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como
cadências, ritmos e rimas, e
poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações
entre imagem e texto verbal, a
distribuição da mancha gráfica (poema visual) e outros recursos visuais e sonoros.

Todos os campos de atuação
• Interesse pela escrita tanto
como atividade individual
quanto produto de interação
grupal.
• Interesse em explorar a dimensão estética da linguagem
escrita na construção do próprio texto.
• Uso progressivo do conhecimento sobre: regularidade ortográfica, emprego de maiúscula/minúscula, regras de
acentuação, regras de concordância nominal e verbal, marcas de segmentação do texto
(paragrafação, pontuação e
outros sinais gráficos).

• Criação de poemas.

• Interesse
escrita.

pela

• Dimensão estética da linguagem escrita.
• Regularidade ortográfica, emprego de maiúscula/minúscula,
regras de acentuação, regras
de concordância
nominal e verbal, marcas de

iniciar uma história e de inserir os discursos
direto e indireto. Pode-se propor: a publicação de coletâneas para compor a biblioteca
e/ou para distribuir para amigos e familiares; a divulgação das produções em blogs literários criados para esse fim, e/ou páginas
de Facebook; a realização de concursos, desafios, saraus, clubes de leitura etc.
• Atividades de planejamento, produção e revisão dos poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como quadras e sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos
e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre imagem e texto
verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e outros recursos visuais e sonoros. Pode-se propor a criação de oficinas literárias, em parceria com profissionais da biblioteca/sala de leitura e com professores/as de Arte.
Todos os campos de atuação
• Produção de textos no âmbito de projetos
que incluam atividades de leitura e apreciação, com ajuda do professor, de grande variedade de textos de um mesmo gênero.
• Situações que favoreçam a ampliação de conhecimentos prévios, para melhor desenvolvimento do conteúdo temático do texto que
será produzido. Por exemplo: discussão sobre determinado assunto em pequenos grupos, antes de iniciar a produção do texto propriamente dita.
• Situações de retomada de conclusões sobre
recursos linguísticos empregados em textos
lidos (por exemplo, estratégias coesivas de
referenciação ou sequencialização), para favorecer a produção e revisão do momento.
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• Empenho em garantir uma
boa apresentação do texto –
distribuição espacial, limpeza
e caligrafia legível.
• Reconhecimento do papel da
revisão para que se cumpra a
intenção comunicativa, levando em consideração, as características do gênero em estudo, suas construções composicionais e estilos, o contexto de produção, o suporte
em questão (sites, jornais, revistas, livros etc.) o leitor pretendido, o contexto de circulação, a finalidade do texto e o
tema a ser abordado.
• Empenho em tornar o texto
mais compreensível pelo leitor.
• Uso da revisão em favor da
adequação dos textos aos padrões normativos.
• Uso do conhecimento sobre os
padrões normativos nos processos de revisão.
• Releitura de partes do texto
produzido, em busca de aprimoramento da coesão e coerência.
• Identificação, em diferentes
momentos do processo de revisão textual, da necessidade
de:
• Substituir elementos característicos da linguagem oral ou
inadequados
à
situação

segmentação
do texto.
• Boa apresentação do texto.
• Intenção comunicativa.

• Revisão
texto.

do

• Norma padrão.
• Norma padrão
nos processos
de revisão.
• Coesão e coerência.
• Processo de revisão textual.
• Linguagem oral.

• Situações variadas de produção de textos,
considerando: finalidades, especificidades
do gênero, lugares preferenciais de circulação, interlocutores.
• Projetos que potencializem o interesse dos
alunos por escrever cada vez mais e melhor.
• Roda crítica: todos produzem textos; todos
analisam os que são selecionados pelo professor; todos escolhem, em regime de votação, aquele que melhor atende à intenção
comunicativa.
• Situações de reflexão, sob orientação do professor, a respeito de aspectos gramaticais*
relacionados a dúvidas/problemas identificados durante atividade de revisão, nas
quais sejam experimentadas variações na
forma de redigir, discutidos os resultados e
estabelecidas relações entre a morfossintaxe e o sentido do texto.
• Prioridade estabelecida com base em dois
fatores: o que pode contribuir para maior
adequação dos textos produzidos pelos alunos e os conhecimentos prévios do grupo.
Quanto à terminologia: uso da que facilite a
comunicação nas atividades de reflexão sobre a língua, ou seja, exclusão dos termos
desnecessários, pelo fato de não contribuírem em nada no momento.
• Atividades coletivas de comparação de textos com o mesmo problema (como inadequação ao gênero solicitado ou fuga ao tema).
• Propostas de localização, em parceria, de
problemas de coesão/coerência – interna ao
parágrafo ou do texto como um todo.
• Situações em que o professor Oriente a releitura individual de textos de autoria, passo a
passo, em busca da maior adequação possível em relação à coerência, coesão e padrões normativos da língua.
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•

•

•
•

comunicativa por algum outro
motivo;
Eliminar informações redundantes ou contraditórias e introduzir informações ausentes;
Empregar procedimentos discursivos (narrativos, descritivos, injuntivos, expositivos,
conversacionais ou argumentativos) mais eficazes;
Fazer ajustes variados quanto
à coesão (referencial e sequencial);
Corrigir inadequações referentes às convenções escritas.

• Estabelecimento de relações
entre aspectos gramaticais e o
sentido do texto (com ajuda do
professor).

• Monitoramento da própria escrita passo a passo (autocorreção ao longo do processo de
produção textual).
• Uso de recursos e materiais
que permitam adequar o texto
aos padrões normativos (com
ajuda do professor).
• Empenho na elaboração de
novas versões do texto até
considerá-lo de boa qualidade.
• Valorização da cooperação e
do respeito mútuo, nas situações de produção em grupo,
como fatores que contribuem
para a qualidade da produção.
• Disponibilidade para submeter seu texto à leitura crítica do

• Redundância.

• Tipologia
tual.

tex-

• Coesão textual.
• Inadequações
na escrita.
• Aspectos
gramaticais e o
sentido do texto.
• Autocorreção de
texto.

• Situações em que a produção textual é socializada pelo autor e um aluno ou grupo sugere modificações, que podem ser aceitas
ou não, após reflexão a respeito delas, sob
orientação do professor.
• Situações que exijam o manuseio do dicionário e de outras fontes de informação quanto
aos padrões normativos da língua (sob orientação do professor).
• Propostas de uso do procedimento de ler em
voz alta o próprio texto à procura de problemas como cacófatos, repetições de palavras
muito próximas, ausência de dados indispensáveis e outros que se fazem mais perceptíveis pela escuta.
• Produção de nova versão do texto, tomando
por base as reflexões feitas em parceria
e/ou recomendações do professor.
• Atividades que propiciem a prática de reflexão (compartilhada ou individual) sobre a linguagem escrita a partir da necessidade de
aprimorar um texto.

• Norma padrão.

• Reescrita.
• Produção coletiva.

• Leitura crítica
do texto do colega.
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•
•

•

•

outro e para apreciar a produção dos colegas.
Respeito à produção do outro
no que se refere às ideias e ao
estilo do escritor.
Colaboração, no papel de revisor, para o contínuo aprimoramento da produção escrita do
outro.
Identificação de problemas
por meio da escuta do texto
(cacófatos, redundâncias, entre outros).
Reconhecimento da importância da leitura integral do texto
pelo autor antes de considerar
concluído o processo de produção textual.

• Respeito à produção do colega.
• Revisão
do
texto.
• Cacofonia e redundância.
• Importância da
leitura.
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12. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 7º ANO
• Objetivos
Capacidades
/
competências amplas da disciplina
• Utilizar a linguagem oral de
forma adequada,
em diferentes situações comunicativas, respeitando os diferentes modos de falar.

• Conteúdos

• Propostas de atividades

• Formas de avaliação

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os
alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

Situações de ensino e aprendizagem
para trabalhar com os conteúdos

Situações mais adequadas para
avaliar

• Linguagem oral e os da escrita
em textos jornalísticos.

Campo jornalístico-midiático
• Situações em que sejam compartilhadas decisões quanto a necessidades
específicas ou cotidianas de uso da
linguagem oral (convidar, solicitar,
propor, expor, criticar etc.).
• Situações de discussão das variações
linguísticas, relacionando-as com fatores geográficos, históricos, sociológicos ou técnicos.
• Atividades em que os alunos possam
não apenas analisar textos já prontos,
mas que planejem e produzam textos
orais, observando as etapas de produção.
• Organizar a produção de entrevistas
em áudio e vídeo e comentários em vídeo, considerando a mídia em que
será veiculada (rádio, TV ou ambiente
digital), priorizando questões locais. É
importante ainda que haja a revisão
processual e final do trabalho, com
certa autonomia.
• Atividades em que o aluno, a partir de
materiais previamente gravados (debates, entrevistas etc.), analise o uso
de recursos linguísticos e semióticos,
como o reconhecimento da posição
assumida pelo outro, o movimento argumentativo usado (se negocia com
ou refuta outros; se apenas defende

Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos
conhecimentos prévios do
aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Situações que permitam identificar e registrar, ao longo do
ano, como o aluno
• Demonstra compreender textos
orais (literatura oral, inclusive);
• Utiliza a fala espontânea e a
fala planejada;
• Ajusta a sua fala às situações
comunicativas (diversos graus
de formalismo);
• Participa de situações de intercâmbio oral (em especial, autoconfiança e pertinência das intervenções);
• Posiciona-se diante da fala do
outro;
• Contribui nas situações avaliativas.

Campo jornalístico-midiático
• Distinção entre os padrões da
linguagem oral e os da escrita
em textos jornalísticos (com
ajuda do professor).
• Identificação de especificidades
do uso da linguagem oral em jornais radiofônicos e televisivos.
• Planejamento e produção de
textos orais, como notícias para
rádios, entrevistas, comentários
e jornais radiofônicos, dentre
outros possíveis, relativos a fatos e temas de interesse pessoal, local ou global, e textos
orais de apreciação eopinião,
orientando-se por roteiro ou
texto, considerando: a intenção
comunicativa; as características
dos gêneros em uso; os conhecimentos prévios dos ouvintes; as
relações entre os interlocutores
(grau de intimidade, papéis assumidos na situação comunicativa), além de exigências específicas da situação.
• Identificação e análise de posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em

• Linguagem oral em jornais radiofônicos e televisivos.
• Planejamento e produção de
textos jornalístico-midiático.

• Posicionamento e proposta de
intervenção em tese defendida.
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sala de aula, em redes sociais
etc.), entre outros, se posicionar
frente a eles e buscar possíveis
soluções como proposta de intervenção para a tese defendida
(em colaboração).
• Constatação de concepções e
valores difundidos por textos
orais persuasivos (em colaboração).
• Desenvolvimento de estratégias
de planejamento, elaboração,
revisão, edição, reescrita/redesign(esses três últimos quando
não for situação ao vivo) e avaliação de textos orais, áudio e/ou
vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que
foram produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, a
clareza, progressão temática e
variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala, tais como modulação
de voz, entonação, ritmo, altura
e intensidade, respiração etc.,
os elementos cinésicos, tais
como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato
de olho com plateia etc.
• Engajamento e contribuição
com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de
interesse da turma e/ou de relevância social (debates, defesa
de pontos de vista contra ou a
favor), posicionando-se diante

•
• Textos orais persuasivos.

• Planejamento e produção de
textos jornalísticos orais.

•

•
•

• Discussões orais de temas
controversos.

•

•

1542

sua própria posição), a entonação
dada ao que se fala, que sinaliza a
apreciação sobre o que se fala etc.
Atividades em que o aluno, ao produzir textos orais, compreenda as etapas de produção, começando pelo
planejamento, a partir de análise do
contexto de produção (o que se quer
dizer, para quem, com que finalidade
e como dizer). Considerando os gêneros que podem ser gravados e assistidos/ouvidos posteriormente, é preciso prever o ensino/aprendizagem
de uso de aplicativos de captação e
edição de áudio e imagem.
Situações de atividades que favoreçam o entendimento de que o falar e
o escrever são atos que podem ou
não se complementar; entretanto,
cada um deles tem seus traços característicos, que devem ser respeitados.
Assim, trazer a escrita para a fala em
transmissões pela TV, por exemplo,
exigirá do autor adaptação ao canal
de comunicação em uso.
Jogos em que seja necessário dar ou
seguir instruções orais.
Situações em que seja pertinente
transformar (em parceria ou individualmente) uma transcrição de instruções orais em instruções escritas (registro de receita, por exemplo).
Atividades de observação do falar local na programação de TV, com base
numa perspectiva regionalista, sob
orientação do professor.
Situações de análise do processo de
comunicação
verbal
pela
TV:

da diversidade de pontos de
vista, na defesa de ideias próprias.
• Formulação de perguntas e detalhamento, com a ajuda dos colegas e dos professores, de
tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto de discussão para
análise mais minuciosa e buscar
em fontes diversas informações
ou dados que permitam analisar
partes da questão e compartilhá-los com a turma.
• Apresentação de argumentos e
contra-argumentos coerentes,
respeitando os turnos de fala,
na participação em discussões
sobre temas controversos e/ou
polêmicos.
• Definição do contexto de produção da entrevista oral (objetivos,
o que se pretende conseguir,
porque aquele entrevistado
etc.), levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema
em questão, preparação do roteiro de perguntas e realização
da entrevista com envolvidos ou
especialistas relacionados com
o fato noticiado ou com o tema
em pauta, usando roteiro previamente elaborado e formulando
outras perguntas a partir das
respostas dadas e, quando for o
caso, selecionar partes, transcrever e proceder a uma edição
escrita do texto, adequando-o a

• Formulação de questionamentos.

•
•
• Argumentação e contra argumentação.
•
• Estratégias de produção de
entrevista.

•
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propósitos de alguns gêneros (como
entrevista, reportagem, propaganda,
telejornal, telenovela, mesa-redonda);
temáticas, níveis e registros da linguagem (informal espontânea ou planejada, formal, dos jovens, própria de
uma profissão...); formas típicas da
fala de diversos apresentadores; recursos de persuasão e de argumentação.
Atividades de tematização do uso integrado de diferentes linguagens (visual, musical, verbal, gestual) na TV.
Propostas de comparação entre matérias sobre determinado tema, exibidas em diferentes canais da TV ou
pelo mesmo canal, em épocas distintas.
Situações de aprendizagem em que
os alunos participem da discussão de
temas controversos, de relevância social e que sejam de seu interesse. De
início, pode-se abordar os temas mais
próximos, de questões da escola e da
comunidade, através de debates e outras orais, que impliquem posicionamento, tomada de notas, entonação,
etc. Os alunos poderão ser direcionados a pensar e executar um debate
mais qualificado, em que haja posicionamento ético em relação ao que
fala e ao que ouve, respeitando cada
uma dessas importantes etapas de
um debate.
Atividades sequenciadas, desenvolvidas no âmbito ou não de projetos, que
incluam planejamento, ensaio e posterior análise crítica da classe. Por
exemplo: simulação de programas

seu contexto de publicação, à
construção composicional do
gênero e garantindo a relevância das informações mantidas e
a continuidade temática, finalizando com a produção de entrevistas em áudio e vídeo, adequando-a a seu contexto de publicação.
• Associação de informações relativas a aspectos lexicais, fonológicos, morfossintáticos e semânticos que contribuam para a
adequação de usos mais formais da fala.

•
•

• Adequação de usos mais formais da fala.

•
•

•
•

•

•
•

•
•

1544

humorísticos ou de culinária na televisão.
Rodas de conversa em que sejam propiciadas condições para:
Relato minucioso de casos ou experiências vividas (considerados cômicos, originais, emocionantes);
Recapitulação do que foi ouvido;
Posicionamento pessoal diante de diversos pontos de vista, respeitando
as opiniões diferentes, ainda que em
discordância;
Comentários sobre notícias relativas
a acontecimentos da realidade próxima ou mais distante;
Exposição de opiniões e formulações
de perguntas sobre fatos presenciados ou não, informações veiculadas
pela mídia, músicas, filmes ou espetáculos assistidos.
Simulação de situações de comunicação formal e informal, a partir de um
mesmo tema, seguida de análise das
construções sintáticas, das escolhas
lexicais (inclusive, gírias, neologismos
e jargões), dos possíveis traços de regionalismo.
Situações em que seja necessário
planejar cuidadosamente a fala.
Exemplos:
a) seminários sobre temas em estudo
nas diferentes áreas de conhecimento atividades sequenciadas que
incluam:
Exame da extensão do conhecimento
partilhado entre os participantes da
situação;
Elaboração de roteiro prévio à busca
de fontes;

• Consultas pertinentes à informação
procurada;
• Seleção de recursos complementares;
• Elaboração de roteiro final;
• Apresentação das conclusões;
• Avaliação conjunta da forma e do conteúdo da exposição;
• b) resumos de notícias ouvidas atividades sequenciadas que incluam:
• Escuta atenta;
• Esclarecimento de dúvidas;
• Identificação dos tópicos principais;
• Organização prévia da fala;
• c) debates sobre temas polêmicos,
em que se pratique (e em que se tematize) a defesa de pontos de vista
contra ou a favor de uma determinada posição, bem como a cordialidade na discussão e o respeito aos
pontos de vista diferentes.
• Apreciação de situações de comunicação oral, presenciadas ou gravadas, com foco em aspectos como:
• Adequação do registro, considerando
contexto, interlocutor (es) e propósito;
• Pertinência e suficiência de informações, explicações, argumentos;
• Elementos reais e fantasiosos, no
caso de relato;
• Encadeamento de ideias, manutenção do fio condutor;
• Hesitações, repetições, digressões,
ênfases, correções;
• Uso de marcadores conversacionais
como “eu acho”, “quer dizer”, “então”, “daí”, “aí”, “viu? ”, “sabe? ”,
“né?”, “certo?”;
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Campo de atuação na vida pública
• Discussão/Debate de casos, reais ou simulações, submetidos a
juízo, que envolvam (supostos)
desrespeitos a artigos do ECA,
do Código de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de
Trânsito, de regulamentações
do mercado publicitário etc.,
como forma de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas de estilo etc. -, de
maneira a facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa
de direitos, fomentar a escrita
de textos normativos (se e
quando isso for necessário), e
possibilitar a compreensão do
caráter interpretativo das leis e
as várias perspectivas que podem estar em jogo.
• Posicionamento de forma consistente e sustentado em uma
discussão, assembleia, reuniões de colegiados da escola, de
agremiações e outras situações
de apresentação de propostas e
defesas de opiniões, respeitando as opiniões contrárias e
propostas alternativas e fundamentando
seus

• Discussão oral a respeito de
textos legais.

• Participação com persuasão
em discussão, assembleias e
outros.
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• Dicção, inflexão, projeção da voz,
ritmo, pausas;
• Gesticulação, postura corporal, riso,
olhar;
• Efeito produzido pela fala no (s) interlocutor (es), considerando a intenção
comunicativa.
Campo de atuação na vida pública
• Realização de atividades em que os
alunos possam ter um primeiro contato com os textos normativos (ECA,
Código de trânsito, Código de defesa
do consumidor, etc.). Para isso é necessário que:
• As atividades sejam realizadas por
meio de projetos interdisciplinares, a
fim de adquirirem maior abrangência.
• Realizar atividades de retextualização
para linguagem mais informal, para
ajudar na compreensão dos textos.
• Proporcionar discussões coletivas em
que o objetivo seja analisar casos próximos a eles, sob a ótica dos textos legais. Ex.: analisar propagandas e associá-las ao Código de defesa do consumidor, analisando se são apropriadas, se ferem aos diretos, etc.
• Situações de análise, orientada pelo
professor, das intenções do enunciador de uma fala pública.
• Situações em que o aluno participe de
debates, palestras e reuniões, e se
posicione de forma consistente e persuasiva para sustentar uma discussão, assembleia, reuniões de colegiado da escola, de agremiações e outras situações de apresentação de
propostas e defesas de opiniões.

posicionamentos, no tempo de
fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas claras e justificadas.
• Monitoramento da fala, levando
em conta as reações dos interlocutores.
• Posicionamento crítico quanto a
textos orais persuasivos e/ou
que veiculem conteúdos discriminatórios (com ajuda).
• Anotações de discussões, debates, palestras, apresentação de
propostas, reuniões, como
forma de documentar o evento e
apoiar a própria fala (que pode
se dar no momento do evento ou
posteriormente, quando, por
exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em
outros contextos públicos, como
diante dos representados).
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Associação de informações sobre algumas variações intrínsecas ao processo linguístico, produzidas por fatores:
• Técnicos (diferentes domínios
da ciência e da tecnologia).
• Anotações de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo,
áudio, TV, vídeo), identificando e
hierarquizando as informações
principais, tendo em vista apoiar
o estudo e a produção de sínteses e reflexões pessoais ou outros objetivos em questão.

• Textos orais persuasivos.

• Estratégias de registro.

• Variações linguísticas.
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Pode sugerir que os alunos tomem notas, gravem, para que planejem uma
resposta mais qualificada.
• Situações em que o aluno tome notas,
identificando as informações mais relevantes apresentadas em debates,
palestras, aulas como forma de documentar o evento e apoiar a própria
fala (que pode se dar no momento do
evento ou posteriormente, quando,
por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em outros contextos públicos, como diante
dos representados).

Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Situações de aprendizagem em que
os alunos possam organizar dados de
pesquisas em painéis, cartazes, slides, a fim de sustentar uma apresentação oral para ouvintes, seminários,
etc. O ideal é que o aluno exercite o
planejamento (levando em consideração os itens a serem observados, que
estão descritos no corpo do conteúdo), que pense no tempo que vai
gastar, nos recursos que vai utilizar
para apoiar a fala, a fim de prepararse.

• Empenho no contínuo aprimoramento da própria participação,
como falante e ouvinte, nos intercâmbios orais.

Campo artístico-literário
• Identificação de marcas do falar
cotidiano na literatura oral.
• Associação de informações sobre algumas variações intrínsecas ao processo linguístico, produzidas por fatores:

• Marcas da oralidade.
• Variações linguísticas pelos
seguintes fatores:
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• Situações em que seja necessário
planejar cuidadosamente a fala.
Exemplos:
• a) entrevistas para coleta de informações sobre temas em estudo, com alternância dos papéis de entrevistador
e entrevistado atividades sequenciadas que incluam:
• Definição de tópicos;
• Elaboração das perguntas;
• Execução da entrevista;
• Registro das respostas;
• Análise da relevância das informações obtidas e do desenvolvimento da
entrevista (dificuldades encontradas,
aspectos positivos, procedimentos
que podem ser melhorados);
• Discussão coletiva de situações para
problemas de planejamento, organização, adequação à circunstância e
de efetividade persuasiva da fala.
• Atividades em que os alunos sejam levados a tomar notas a partir de materiais gravados, para desenvolver a capacidade de registro pessoal de informações que servirão identificar as
que tenham maior importância e que
utilizem para elaborar sínteses. Por
exemplo: fazer anotações de palestras em áudio ou vídeo, apresentações de seminários etc.
Campo artístico-literário
• Atividades em que os alunos tenham
contato com o texto para dramatização, com foco nos aspectos paralinguísticos que ajudam na construção
de sentido do texto. Propor a oralização dramatizada desses textos, mas

• Geográficos (variações regionais, urbanas e rurais);
• Históricos (linguagem do passado e do presente);
• Sociológicos (gêneros, gerações, classe social);
• Representação de cenas ou textos dramáticos, considerando,
na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e
paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros linguísticos), os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo
autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos
modos de interpretação, levando em conta autores acreanos.

• Geográficos.

• Leitura em voz alta de textos literários diversos – como poemas, contos de amor, de humor,
de suspense, de terror; crônicas
líricas, humorísticas, críticas;
bem como leituras orais

• Produção oral de poemas, contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas e
outros.

• Históricos.
• Sociais.
• Produção de textos teatrais.
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antes, explicar esses elementos, bem
como o que são e para que servem as
rubricas, entre outros. Essas atividades podem ser realizadas de maneira
interdisciplinar com a disciplina de
Arte.
• Situações de aprendizagem nas quais
o aluno possa exercitar a leitura expressiva, para que possa interpretar
os sentimentos e emoções repassadas pelo texto literário e para que haja
o desenvolvimento da fluência leitora,
em que se identificam as pausas, o
ritmo, a entonação etc. para que não
configure uma atividade isolada, e
para que seja realizada de modo produtivo, sugere-se que o professor a
associe a práticas como saraus, oficinas de criação artística, criação de vídeos para blogs nas redes sociais, entre outros;
• Situações de abordagem de aspectos
relacionados ao traço cultural,
usando como matéria-prima de discussão em sala, por exemplo, causos
ou literatura de cordel. Importante: a
contestação das visões preconceituosas que, por vezes, perpassam a análise discursiva da fala de determinadas regiões brasileiras e, ainda, o confronto, de um modo bastante pragmático, entre linguagem formal e informal.

capituladas (compartilhadas ou
não com o professor) de livros
de maior extensão, como romances, narrativas de enigma,
narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre outros)
quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por
meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite
o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados
tanto pela pontuação quanto
por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos,
caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse
conto/reconto, seja para análise
posterior, seja para produção de
audiobooks de textos literários
diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto de
forma livre quanto de forma fixa
(como quadras, sonetos, liras,
haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos
efeitos de sentido pretendidos,
como o ritmo e a entonação, o
emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais,
bem como eventuais recursos
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• Ler, de modo autônomo e voluntário, textos correspondentes
aos diversos gêneros previstos
para o ano e desenvolver procedimentos
adequados de estudo,
considerando as especificidades de cada
gênero.

de gestualidade e pantomima
que convenham ao gênero poético e à situação de compartilhamento em questão.
Campo jornalístico-midiático
• Diferenciação de liberdade de
expressão de discursos de ódio,
posicionando-se contrariamente
a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso.
• Análise e comparação de peças
publicitárias variadas (cartazes,
folhetos, outdoor, anúncios e
propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.),
de forma a perceber a articulação entre elas em campanhas,
as especificidades das várias
semioses e mídias, a adequação
dessas peças ao público-alvo,
aos objetivos do anunciante
e/ou da campanha e à construção composicional e estilo dos
gêneros em questão, como
forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a
esses gêneros.
• Identificação, em notícias, do
fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática
retratada e a perspectiva de
abordagem, em entrevistas os
principais
temas/subtemas
abordados, explicações dadas
ou teses defendidas em relação

• Liberdade de expressão e discursos de ódio.

• Análise de peças publicitárias
como cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias,
spots, jingle, vídeos etc.

• Estratégias para leitura de textos de gêneros como notícias,
reportagens, fotorreportagens,
entrevistas, tirinhas, memes e
charges.
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Campo jornalístico-midiático
• Atividades em que os alunos tenham
contato com jornais e revistas locais,
impressos ou digitais, com vistas a
discutirem o posicionamento ético do
sujeito e argumentarem frente a
questões de conflito, em situações de
leitura. Discutir ainda a diferença entre liberdade de expressão e discurso.
• Atividades de análise de peças publicitárias que possam ser mais significativas para os alunos, para que compreendam e analisem as estratégias e
argumentos utilizados para chamar a
atenção, e seu caráter apelativo. As
atividades também devem favorecer
a reflexão sobre a relação que o discurso publicitário das propagandas
tem com consumismo, padrões de beleza, propaganda e ética, entre outras
possibilidades.
• Atividades em que os alunos possam
ter contato com os gêneros notícia, reportagem, entrevistas, charges e tirinhas, a fim de identificar a temática
abordada, as marcas de impessoalidade, a diferença entre opiniões a argumentos e a relação de sentido entre o texto verbal e não verbal. Para os
sextos e sétimos, selecionar textos
mais informativos e com grau de complexidade adequado às turmas, com
menor grau de posicionamento crítico. Para os oitavos e nonos, textos
mais complexos e com maior nível de

Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos
conhecimentos prévios do
aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos, de como o aluno procede
como leitor voluntário e autônomo, não só em situações de
explícito caráter avaliativo.
• Observação da atitude do aluno
em espaços mediadores de leitura:
• Interesse em frequentar;
• Adequação de procedimentos;
• Iniciativa quanto à seleção de
textos pelo prazer de ler.
• Propostas que permitam identificar como está o aluno e o
quanto evoluiu em relação a:
• Interesse em ouvir a leitura;
• Interesse em dedicar-se à leitura;
• Interesse em ler oralmente;
• Autoconfiança diante de leituras desafiadoras;
• Participação nas atividades coletivas de comentário e apreciação de texto;
• Seleção de textos que atendam
a seus objetivos;
• Manuseio cuidadoso dos suportes de textos escritos;

•

•

•
•

•

a esses subtemas; em tirinhas,
memes, charge, a crítica, ironia
ou humor presente.
Identificação e análise dos efeitos de sentido que fortalecem a
persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias
de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como
imagens, tempo verbal, jogos de
palavras, figuras de linguagem
etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes.
Inferência e justificativa, em textos multissemióticos – tirinhas,
charges, memes, gifs etc. –, do
efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação
etc.
Inferência das intenções do autor e validação com base em elementos do texto.
Distinção de diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo investigativo
etc. –, de forma a identificar os
recursos utilizados para impactar/chocar o leitor que podem
comprometer uma análise crítica da notícia e do fato noticiado.
Comparação de notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias,
analisando as especificidades

• Análise de efeito de sentidos
em textos publicitários.
•
•
•

• Inferir efeito de humor, ironia
e/ou crítica em textos dos gêneros tirinha, charge, memes,
gifs e outros.

•

•
• Inferir a intenção do texto.
• Editoriais e recursos usados
para sensibilizar o leitor.

•
•
•
•
•
•

• Comparação de notícias e reportagens de mesma temática.
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criticidade e argumentação. É possível e importante que se utilizem, também, jornais locais, na realização de
rodas de conversa e de leitura para
que os alunos coloquem os textos em
comparação e construam sentidos.
Situações (coletivas ou em pequenos
grupos) de identificação de diferenças entre textos correspondentes:
Ao mesmo gênero;
A gêneros distintos, mas sobre
mesmo tema (diferenças em função
das condições em que foi produzido
cada um e daquelas em que será recebido).
Atividades de tematização das funções de título, subtítulos, variações tipográficas (entre outros) como recursos estratégicos para a construção
discursiva em diferentes gêneros.
Situações (coletivas, em pequenos
grupos ou, quando possível, individuais) de posicionamento crítico quanto
a:
Tema;
Informações implícitas (inferência);
Pluralidade de sentidos, ambiguidades, subentendidos (sentidos denotativos/ literal e conotativo/figurado);
Relações entre texto, imagens a ele
associadas e outros recursos gráficos
complementares;
Vínculos intertextuais.
Situações de aprendizagem que coloquem os alunos em contato com as
estratégias de persuasão dos textos
publicitários, que estimulam e induzem ao consumo. Explorar outdoors,

• Utilização de estratégias adequadas para a compreensão
dos diversos textos;
• Uso de dados textuais para
construção de argumentos;
• Identificação de relações entre
ideias do texto;
• Compreensão de linguagem figurada e de sentidos que se encontram nas entrelinhas;
• Estabelecimento de relações
entre texto, ilustração e outros
recursos complementares;
• Iniciativa de procurar fontes
adequadas para resolver dúvidas ou ampliar o conhecimento;
• Desembaraço e fluência na leitura oral – ritmo, inflexão, efeito
produzido nos ouvintes;
• Iniciativa para ampliação do repertório de leitura.
• Provas de interpretação de textos, focadas nos conteúdos trabalhados.
• Propostas (além das indicadas
acima) que permitam identificar
como está o aluno e o quanto
evoluiu em relação a
• Curiosidade acerca dos textos
para estudo das diferentes
áreas do conhecimento;
• Localização e destaque das informações mais relevantes de
textos expositivos;
• Organização e síntese das informações selecionadas;

•

•

•

•

das mídias, os processos de
(re)elaboração dos textos e a
convergência das mídias em notícias ou reportagens multissemióticas.
Análise da estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos
noticiosos publicados na Web e
vislumbrar possibilidades de
uma escrita hipertextual.
Exploração do espaço reservado
ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-line, sites noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens,
entrevistas,
charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de
maneira ética e respeitosa
frente a esses textos e opiniões
a eles relacionadas, e publicar
notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geralnesses espaços do leitor.
Comparação
de
informações/opiniões veiculadas em diferentes textos/mídias sobre
um mesmo assunto/fato, divulgadas em diferentes veículos e
mídias, como, por exemplo, jornais diversos (online e impressos), analisando e avaliando a
confiabilidade e observando as
diferenças nos tratamentos dados ao mesmo tema em textos
de gêneros distintos (com ajuda
do professor).
Análise de relações entre partes
e elementos do texto(em colaboração): encadeamento lógico,

• Análise de hiperlinks e sua estrutura em textos na Web.

• Espaço do leitor em jornais, revistas, impressos e on-line.

• Comparação de textos e mídias e suas abordagens.

• Relação entre partes e elementos do texto.
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cartazes de supermercado do tipo
“Compre 2 e leve 3”, a fim de que percebam os jogos de palavras, as imagens utilizadas para chamar a atenção, e que reflitam a respeito do
quanto isso influencia o consumidor.
• Situações de aprendizagem que permitam, antes da identificação dos
efeitos de ironia e humor, conhecer o
contexto (fatos, acontecimentos, notícias) que deram origem ao meme ou
charge, para que se compreenda a intertextualidade e a interdiscursividade.
• Atividades de comparações entre jornais televisivos mais "populares" e
"policialescos" (que podem ser mais
próximos do universo familiar dos alunos) e jornais transmitidos no início
da manhã ou da tarde, de emissoras
diferentes, possibilitando a exploração das diferenças de linguagem e de
abordagem, relacionando-as aos públicos a que se destinam. É importante discutir o que move esses veículos a fazerem um jornalismo diferenciado para cada público leitor; analisar como as escolhas de palavras e
outros recursos semióticos (imagens,
cores, fontes de letra etc.) ajudam a
produzir sentidos, construindo um
olhar crítico sobre o campo.
• Atividades de comparações de jornais, rádios e redes de TV locais, depois de jornais regionais e de grande
circulação, com objetivo de entender
como os diferentes jornais e mídias
abordam um mesmo fato, a escolhas
linguísticas, semióticas e inferir-se a

• Interesse em obter mais informações sobre o assunto estudado;
• Empenho na pesquisa;
• colaboração nas atividades em
parceria

•

•

•

•

•

causa-efeito, razão-consequência, fato-opinião, proposição-argumento.
Distinção, em segmentos descontínuos de textos, defato da
opinião enunciada em relação a
esse mesmo fato.
Identificação e avaliação de teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância.
Identificação dos efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e hierarquização
de informações, uso de 3ª pessoa etc.
Identificação do uso de recursos
persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a
explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e perceber seus efeitos de sentido.
Identificação dos efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou
sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo,
profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito
(relações de reiteração, complementação ouoposição) etc. em
notícias,
reportagens,

• Distinção de fato e opinião.

• Identificação e avaliação de teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos
em textos argumentativos.

•

•
• Efeitos de sentido

• Recursos persuasivos em textos argumentativos.
•

• Efeitos de sentido e exploração de multissemiose.
•
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visão de cada um deles, conhecer os
recursos de linguagem próprios de
cada mídia, de modo que o aluno
possa perceber as diferenças entre
uma notícia impressa e uma radiofônica ou televisiva, por exemplo, conhecimentos que serão importantes
para a produção de textos.
Situações de análise da estrutura e
funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados na Web e
vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual.
Situações de aprendizagem que permitam explorar os ambientes virtuais
de jornais e revistas on-line, para análise de textos próprios desses espaços. Sugere-se, ainda, que os alunos
façam publicações nesses espaços e
reflitam sobre a importância de não
compartilhar textos duvidosos, e denunciar o tratamento desrespeitoso
que alguns jornalistas tenham dado a
determinados assuntos.
Situações de aprendizagem em que
os alunos possamanalisar os efeitos
de sentido produzidos pelos recursos
linguísticos usados, apurar informações, desenvolvendo procedimentos
de curadoria e posicionar-se em relação aos enfoques dados aos fatos veiculados, produzindo textos orais ou
escritos.
Atividades em que os alunos possam
reconhecer, analisar e se posicionar
em relação aos textos argumentativos
de terceiros, a partir de gêneros como
carta de leitor, comentários de Facebook ou páginas, artigos. O foco é a

fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites
na internet etc.

•

•
•

•
•
•

•
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argumentação, e não a estrutura dos
gêneros. É importante selecionar temáticas que sejam adequadas ao
grau de compreensão da série.
Atividades de apreciação de textos
(coletiva ou em pequeno grupo), com
a mediação do professor, para análise de (textos jornalísticos, levando
em consideração a finalidade, as intenções presumidas e as características dos espaços de circulação) escolhas feitas por escritores de diferentes épocas:
Implicações semânticas da seleção
lexical;
Recursos expressivos (comparações,
metáforas, interjeições, onomatopeias, diminutivo, aumentativo, superlativo, entre outros);
Soluções adotadas para a coesão referencial e sequencial (elementos que
marcam relações lógico-discursivas);
Formas de garantir a coerência (continuidade de sentido); outras que se
considerar relevantes.
Atividades com textos como charge tirinhas, propagandas comentários,
dentre outros, para que os alunos observem e reconheçam como os recursos linguísticos são usados para construir os discursos persuasivos.
Situações em que se possa estudar a
relação entre o texto verbal e o não
verbal que compõem as notícias, reportagens etc., e as fotografias selecionadas para compor esses textos.
Abordar o viés de que, a depender da
imagem utilizada, uma pessoa pode
parecer culpada, inocente, vítima,

Campo de atuação na vida pública
• Identificação, tendo em vista o
contexto de produção, da forma
de organização dos textos normativos e legais, da lógica de hierarquização de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e
ementa), blocos de artigos
(parte, livro, capítulo, seção,
subseção), artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final
(disposições pertinentes à sua
implementação) e análise de
efeitos de sentido causados
pelo uso de vocabulário técnico,
pelo uso do imperativo, de palavras e expressões que indicam
circunstâncias, como advérbios
e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade,
como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis e de
outras formas de regulamentação.
• Posicionamento em relação aos
conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas de
participação social, sobretudo
àquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e
práticas próprias das culturas juvenis que pretendam denunciar,
expor uma problemática ou
“convocar”
para
uma

• Reconstrução das condições
de produção e circulação e
adequação do texto à construção composicional e ao estilo
de gênero.

• Conteúdos veiculados em práticas de cultura juvenil.
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pois elas têm a função de enfatizar o
que o texto escrito diz.
Campo de atuação na vida pública
• Situações de aprendizagem em que
os alunos possam ter contato com os
textos normativos, e que visem o reconhecimento das especificidades
desses textos, marcados por um conteúdo de caráter normativo, reconhecendo também as especificidades da
esfera jurídica em que os textos são
mencionados. Uma sugestão são as
rodas de leitura, para que possam
compartilhar os textos, mesmo que
ainda não conheçam os significados
(haja vista que esse trabalho será gradativo). Em seguida, podem tentar
construir significados para os textos,
negociando as interpretações, até
chegar à construção de sentido.
• Pesquisa a respeito das práticas artísticas, manifestações culturais (Academia Juvenil de Letras, por exemplo) e
atividades próprias da cultura juvenil
que sejam realizadas na comunidade
ou nos bairros da cidade, e dos gêneros envolvidos nelas (poemas, raps,
repentes etc.), a fim de que possam
formar opiniões sobre os conteúdos
envolvidos.
• Atividades que levem os alunos a distinguir, nos textos previstos, o que é
proibição imposta e o que é direito adquirido, bem como compreender os
contextos de aplicação da norma, nos
diferentes âmbitos da vida em sociedade. Essas atividades podem ser articuladas com os gêneros da espera
publicitária.

reflexão/ação,
relacionando
esse texto/produção com seu
contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a construção de
sentidos.
• Posicionamento crítico quanto a
textos persuasivos e/ou que veiculem conteúdos discriminatórios (em colaboração).
• Identificação da proibição imposta ou do direito garantido,
bem como das circunstâncias
de sua aplicação, em artigos relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos
da sociedade civil, regulamentações para o mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, dentre
outros.
• Exploração e análise de espaços
de reclamação de direitos e de
envio de solicitações (tais como
ouvidorias, SAC, canais ligados a
órgãos públicos, plataformas do
consumidor, plataformas de reclamação), bem como de textos
pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de reclamação, solicitação ou carta de solicitação,
como forma de ampliar as possibilidades de produção desses
textos em casos que remetam a
reivindicações que envolvam a
escola, a comunidade ou algum
de seus membros como forma

• Textos persuasivos.

• Proibição imposta e direito adquirido em textos normativos.

• Exploração e análise de espaços de reclamação de direitos
como: ouvidorias, SAC, canais
ligados a órgãos públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação e outros.
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• Visita (acesso), a fim de conhecer, os
espaços de circulação de gêneros de
solicitação ou reclamação, bem como
as características dos gêneros que
neles circulam. É necessário que os
alunos conheçam as características e
procedimentos necessários para organizarem seus discursos orais ou escritos. Os alunos podem pesquisar
serviços oferecidos famílias, como internet, TV a cabo, operadoras de telefone, os quais eles se sintam insatisfeitos, e acessar os sites de serviço de
atendimento ao consumidor, por
exemplo.
• Atividades de análise, levando em
conta o contexto de produção, de cartas de solicitação e de reclamação e
a verificação da pertinência do objeto
da reclamação. Para isso é necessário o levantamento e discussão de
questões polêmicas locais, envolvendo situações do bairro, por exemplo; o debate a seu respeito; e a eleição de critérios, ao longo dos debates, para analisar a pertinência de reclamações e solicitações. Deve-se
perpassar as etapas de identificar,
analisar e produzir, com a ajuda do
professor.

de se engajar na busca de solução de problemas pessoais, dos
outros e coletivos.
• Análise a partir do contexto de
produção, da forma de organização das cartas de solicitação e
de reclamação (datação, forma
de início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada
de explicações, argumentos
e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata, dependendo do
tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas linguísticas
relacionadas à argumentação,
explicação ou relato de fatos,
como forma de possibilitar a escrita fundamentada de cartas
como essas ou de postagens em
canais próprios de reclamações
e solicitações em situações que
envolvam questões relativas à
escola, à comunidade ou a algum dos seus membros.
• Identificação do objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua
sustentação, explicação ou justificativa, de forma a poder analisar a pertinência da solicitação
ou justificação.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Valorização e uso da leitura
como fonte de aprendizagem e
de informação.
• Identificação do propósito do estudo a ser feito.

• Contexto de produção e organização das cartas de solicitação e reclamação.

• Objeto de reclamação e/ou solicitação em textos.

• Importância da leitura.

• Propósito de estudo.
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Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Leitura em voz alta pelo professor (inclusive em “capítulos”, se for o caso),
para compartilhar textos com diferentes propósitos (como sensibilizar, divertir, informar), não apenas como

• Estabelecimento de relações entre informações novas e conhecimentos prévios.
• Articulação de índices textuais e
contextuais para validação ou
reformulação de hipóteses levantadas, antes e ao longo da
leitura, quanto ao conteúdo do
texto.
• Estabelecimento de relação entre acepção da palavra e contexto.
• Uso de múltiplas estratégias
para resolver dúvidas quanto ao
sentido do que foi lido inclusive,
consulta a diferentes fontes.
• Leitura em voz alta, de forma expressiva e adequada a situações comunicativas que justifiquem esse tipo de leitura.
• Valorização do uso de procedimentos de estudo adequados.
• Estudo de textos expositivos:
• Observação da estrutura textual
(lógica que determina a sequência/organização interna do
texto);
• Identificação do tema;
• Localização tanto das informações principais como das complementares e análise da articulação entre elas;
• Estabelecimento de relações entre o texto e recursos de natureza suplementar que o acompanham;
• Esclarecimento de dúvidas (releitura, consulta a fontes diversas);

• Conhecimentos prévios.
•
• Estratégias e procedimentos
de leitura quanto ao conteúdo
do texto.

•

• Sentido da palavra e contexto.

•

• Estratégias e procedimentos
de leitura quanto ao contexto
do texto.

•

• Oralização.

•
•

• Procedimentos de estudo.

•

• Estudo de textos expositivos.

•
•
•
•
•

•
•
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primeiro momento de uma sequência
de atividades.
Situações que exijam o manuseio autônomo e competente de outras fontes de informação além do dicionário.
Leitura colaborativa, com pausas,
para que os alunos explicitem antecipações, inferências, dúvidas relativas
ao texto.
Situações que favoreçam a utilização
de estratégias não lineares de processamento da leitura, tais como:
Formular hipóteses a respeito do conteúdo do texto;
Fazer inferências pragmáticas para
encontrar o sentido de expressões
desconhecidas ou pouco familiares;
Utilizar índices textuais e contextuais
em favor da construção de sentido do
texto;
Avançar na leitura, apoiando-se na
progressão temática;
Avançar ou retroceder durante a leitura, buscando informações esclarecedoras;
Construir sínteses de partes do texto
ao longo da leitura;
Consultar fontes diversas em busca
de informação esclarecedora;
Selecionar textos complementares de
outras áreas do conhecimento;
Validar ou reformular hipóteses inicialmente levantadas a partir das informações obtidas durante o processo
de leitura;
Construir síntese relativa à ideia central do texto.
Atividades de leitura que possibilitem
a compreensão e apreciação dos

• Seleção das informações necessárias para o estudo do momento;
• Elaboração de resumo ou (em
colaboração) esquema.
• Reconhecimento dos diferentes
recursos expressivos utilizados
na produção de um texto expositivo e seu papel no estabelecimento do “estilo” do autor (com
ajuda do professor).
• Reflexão e discussão sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica – texto didático,
artigo de divulgação científica,
reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia
(impressa e digital), esquema,
infográfico (estático e animado),
relatório, relato multimidiático
de campo, podcasts e vídeos variados de divulgação científica
etc. – e os aspectos relativos à
construção composicional e às
marcas linguística características desses gêneros, de forma a
ampliar suas possibilidades de
compreensão (e produção) de
textos pertencentes a esses gêneros.
• Comparação, com a ajuda do
professor, de conteúdos, dados
e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e
contradições, de forma a poder

• Recursos expressivos usados
na produção de textos expositivos.

•
•

•
• Contextos de produção dos gêneros de divulgação científica.

•
•
•
•
•

•

• Comparação de dados e informações de diferentes fontes.
•
•
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gêneros de divulgação científica, levando em conta o contexto de produção, a temática e os interlocutores envolvidos.
Roda de leitores para:
Interlocução sobre interesses, preferências, necessidades e conhecimentos prévios dos alunos a respeito de
gêneros textuais, suportes, escritores
ou assuntos;
Comentários sobre livros lidos por escolha pessoal e recomendação dos
preferidos aos colegas;
Troca de opiniões sobre livro lido por
todos;
Explicitação das relações estabelecidas entre o texto e as experiências de
vida de cada leitor;
Intercâmbio de informações sobre o
autor;
Análise de resenhas;
Debate sobre adaptações de obras literárias lidas pelo grupo para cinema
ou televisão (com foco em diferentes
elementos da narrativa);
Manuseio compartilhado de jornais
do dia – leitura conjunta da primeira
página de cada um; seleção de questão a ser debatida a partir do conteúdo de algum/alguns de seus textos
(notícia, reportagem, charge, entrevista, artigo, editorial, carta de leitor,
resenha, propaganda);
Discussões sobre a distinção entre
fato e opinião/ comentário.
Situações posteriores a ampla leitura
de textos correspondentes a um
mesmo gênero, em que o professor

identificar
erros/imprecisões
conceituais, compreendendo,
posicionando-se criticamente
sobre os conteúdos e informações em questão e compartilhando síntese sobre o assunto
estudado.
• Utilização de pistas linguísticas
– tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”,
isto é”, “por exemplo” – para
compreender a hierarquização
das proposições, sintetizando o
conteúdo dos textos.
• Seleção de informações e dados
relevantes de fontes diversas
(impressas, digitais, orais etc.),
avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizando, esquematicamente, com
ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedêlas) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráﬁcos.
• Articulação do texto verbal com
tabelas, gráficos e ilustrações
simples etc. na (re)construção
dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualização do discursivo para o esquemático – tabelas, gráficos, ilustrações simples etc. – e, ao contrário, transformação do conteúdo esquemático em texto discursivo, como forma de ampliar
as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as

• Pistas linguísticas de hierarquização.

•
•

•

• Informações e dados relevantes de fontes diversas.

•
•

•

• Relação do verbal com as semioses.

•

•
•
•
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põe em discussão sua (s) finalidade
(s) e especificidades* relativas a conteúdo temático; organização global;
estilo de linguagem (construções sintáticas e seleção lexical).
Exemplos:
Ciclos sequenciais no conto e outras
narrativas literárias (situação inicial,
complicação relativa ao conflito gerador do enredo -, clímax, resolução);
Relacionamento entre ações dos protagonistas (animados ou inanimados)
e moral (implícita ou explícita) da fábula;
Explicações fantásticas para acontecimentos de diferentes naturezas nas
lendas e mitos;
Perguntas que norteiam a progressão
temática da notícia (O quê? Quem?
Como? Quando? Onde? Por quê?
Para quê?) e importância do lide
(“lead”);
Exposição cronológica de fatos e indicações relativas a circunstâncias sócio históricas na biografia;
Múltiplos formatos, graduação do formalismo da linguagem e fórmulas típicas dos textos de correspondência
(pessoal, oficial, comercial);
Conjugação de marcas linguísticas de
persuasão e complementos icônicos
nos textos de propaganda;
Organização visual, fônica, rítmica, léxica, morfossintática, semântica do
poema.
Atividade, em duplas, de identificação/ “descoberta” do objeto de cada
descrição técnica (ou científica) lida

características das multissemioses e dos gêneros em questão.
• Grifo das partes essenciais do
texto, tendo em vista os objetivos de leitura, produção de marginalias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses organizadas em itens, quadros inóptico,
quadro comparativo, esquema,
resumo ou resenha do texto lido
(om ou sem comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais adequado, como forma de possibilitar uma maior compreensão do
texto, a sistematização de conteúdos e informações e um posicionamento frente aos textos, se
esse for o caso.
• Realizações de pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes
indicadas e abertas.

• Procedimentos e gêneros de
apoio à compreensão.

•

•

•

• Pesquisa em fontes diversas.

•
•
•
•

•
•

•
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em voz alta pelo professor/ por um colega.
Situações que propiciem apreciação
da leitura oral do aluno (por ele próprio e pelos outros), com ênfase no
ritmo, na inflexão e no efeito produzido nos ouvintes.
Situações de leitura de textos de gêneros e temas com os quais o aluno
tem familiaridade, que favoreçam a
articulação do maior número possível
de índices textuais e contextuais na
construção do sentido do texto.
Situações de levantamento da necessidade de esclarecimentos prévios
quanto a referências históricas, geográficas, mitológicas, literárias, entre
outras, presentes no texto que será
estudado.
Atividades de leitura de textos didáticos de diferentes áreas do conhecimento e outros textos expositivos:
Elucidação do propósito do estudo;
Levantamento dos conhecimentos
prévios sobre o tema a partir da leitura do título/subtítulos;
Observação dos recursos utilizados
para salientar ideias (como negrito,
itálico, disposição espacial, legendas
de ilustrações, tabelas, quadros, notas de rodapé);
Busca e identificação das ideias mais
importantes, parágrafo a parágrafo;
Utilização de procedimentos de suporte para a síntese (sublinhar, tomar
notas, levantar palavras-chave sob
orientação do professor);
Verificação da própria compreensão e
esclarecimento de dúvidas (relendo,

•
•

•

•

•

•

•

•
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perguntando, trocando ideias, buscando o dicionário, lendo outros textos a que o texto em estudo remete
etc.);
Organização de resumo ou esquema.
Atividades coletivas em que sejam tematizadas as relações necessárias
entre o texto e os recursos de natureza suplementar (gráficos, tabelas,
desenhos, fotos etc.), valorizando
possíveis questões interdisciplinares.
Situações posteriores à leitura de textos correspondentes a um mesmo gênero, em que o professor põe em discussão especificidades do texto expositivo, tais como recursos linguísticos
e gráficos utilizados para guiar a compreensão do leitor.
Situações em que o aluno, sob orientação do professor, procure reconhecer os diferentes recursos expressivos formadores do “estilo” de um autor.
Atividades, coordenadas pelo professor, de análise de resumos e esquemas (organização lógica, estrutura,
clareza).
Atividades (coletivas ou em pequenos
grupos) de reformulação de resumos
e esquemas: complementar, reordenar e/ou corrigir informações de
acordo com os textos-fonte.
Atividades sequenciadas de pesquisa
em parceria (duplas ou pequenos grupos), desenvolvidas no âmbito ou não
de projetos:
Levantamento de conhecimentos prévios sobre o tema-base;

• Levantamento, hierarquização e ordenação dos tópicos do estudo (roteiro
prévio);
• Planejamento dos passos do trabalho;
• Decisões sobre os papéis a serem desempenhados pelos integrantes dos
grupos;
• Seleção de fontes adequadas à pesquisa e consulta a índices e outros facilitadores de localização da informação;
• Extração das informações pertinentes;
• Produção da primeira versão de texto
expositivo em que se articulem as informações selecionadas;
• Compartilhamento e análise coletiva
dos trabalhos dos diferentes grupos;
• Produção de versão aprimorada do
texto expositivo em questão.
• Situações de avaliação processual e
final a respeito do estudo do momento (interesse provocado, procedimentos empregados, informações obtidas, possibilidades de desdobramento).
• Atividades de construção de gráficos,
esquemas, resumos em que o aluno
precise perceber e utilizar as informações principais e as secundárias, a
fim de orientar-se para a produção.
Mesmo estando nas práticas de estudo e pesquisa, esse conteúdo também deverá ser abordado em outros
gêneros, principalmente nos textos
dissertativo-argumentativos.
• Análises de textos em que os alunos
utilizem a ferramenta de curadoria
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(verificar a veracidade de textos diversos que circulam nas diferentes mídias), para comparar informações entre fontes diferentes, o que ajuda no
desenvolvimento do pensamento científico. Primeiro, as atividades devem ser desenvolvidas com a ajuda
do professor, desenvolvendo gradativamente a autonomia. Também devem ser considerados os gêneros e os
conteúdos mais adequados à série.
• Situações de aprendizagem em que
os alunos vivenciem a prática da retextualização, em que utilizem as linguagens verbal e não-verbal. Ou seja,
um trabalho em que o aluno transforme em gráfico um texto verbal e
vice-versa. É necessário iniciar com
gráficos e tabelas simples. Pode-se
iniciar com exercícios pequenos de retextualização de tabelas e infográficos que compõem uma reportagem
de divulgação para textos escritos. O
desenvolvimento desse conteúdo, articulado com outras disciplinas, poderá potencializar a aprendizagem do
aluno.
• Atividades em que os alunos se apropriem e façam uso das estratégias e
procedimentos envolvidos na leitura
para estudo, como grifar, tomar nota,
anotar nas margens etc., e que se
desdobram na produção de textos conhecidos como “gêneros de apoio à
compreensão”, como resumos, resenhas, quadros, esquemas, paráfrases
etc.).
• Situações de aprendizagem em que
os alunos possam executar a curadoria de informação no campo das
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Campo artístico-literário
• Valorização e uso da leitura
como fonte de divertimento e de
sensibilização.
• Inferência da presença de valores sociais, culturais e humanos
e de diferentes visões de
mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos
olhares sobre as identidades,
sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.
• Posicionamento crítico em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.) e sinopse, para selecionar obras literárias e outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que
apoiam a escolha do livro ou
produção
cultural
e

• A importância da leitura.

• Valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões
de mundo, em textos literários.

• Posicionamento crítico.
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práticas de estudo e pesquisa. Exemplo: Para realizar uma pesquisa científica, o aluno deve, antes, pensar no
objeto a ser investigado, estabelecer
o recorte temático, a fim de orientar a
busca e seleção de informações que
podem solucionar o problema em
questão. É imprescindível que se oriente o cuidado com a verificação da
fidedignidade das fontes que se vai
utilizar.
Campo artístico-literário
• Situações de levantamento da necessidade de esclarecimentos prévios
quanto a referências históricas, geográficas, mitológicas, literárias, entre
outras, presentes no texto que será
lido.
• Projetos didáticos que potencializem
o interesse dos alunos pela leitura de
textos de diferentes gêneros, levando
em conta suas características e suporte. Por exemplo, leitura de romances infanto-juvenis, contos populares,
contos de terror, lendas brasileiras,
indígenas e africanas, narrativas de
aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias
em quadrinhos, mangás, poemas de
forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais,
dentre outros, expressando avaliação
sobre o texto lido e estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores. Pode-se organizar um evento
de declamação/leitura de poemas/narrativas em verso para convidados.

consultando-os no momento de
fazer escolhas, quando for o
caso.
• Participação de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/manifestações artísticas, como rodas de
leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de
leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de
booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de
música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva e justificando suas apreciações, escrevendo comentários e
resenhas para jornais, blogs e
redes sociais e utilizando formas de expressão das culturas
juvenis, tais como, vlogs e podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), playlists
comentadas, fanfics, fanzines,
e-zines, fanvídeos, fanclipes,
posts em fanpages, trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras possibilidades de práticas
de apreciação e de manifestação da cultura de fãs.
• Análise, em textos narrativos ficcionais, das 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

• Práticas diversas de leitura e
expressões culturais.

• Formas de composição de textos narrativos ficcionais.
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• Leitura em voz alta, para diferentes
plateias, após preparação, com propósitos diversos (como comunicar
algo, compartilhar texto literário ou
socializar texto próprio).
• Atividades que permitam o reconhecimento dos textos literários como
parte do patrimônio cultural da humanidade, representativos de culturas e
valores dos diferentes grupos e valores sociais. É necessário levar o aluno
a mobilizar conhecimentos de mundo
e atribuir sentido a eles, através da
participação em práticas frequências
e sistemáticas de leitura de textos literários de diferentes gêneros, épocas e contextos culturais, envolvendo
desde as práticas de literatura consideradas clássicas, até as consideradas marginais, contemplando ainda
os autores da literatura local.
• Atividades que possibilitem aos alunos apropriarem-se de comportamentos próprios de leitores autônomos,
capazes de selecionarem o que pretendem ler, ouvir e ver, a partir da consulta a textos que contenham descrições ou opiniões a respeito de obras
literárias e outras linguagens. É importante criar as situações em que os
alunos deverão escolher e direcionar
o trabalho a partir de análise, leitura e
discussão oral dos gêneros mencionados.
• Situações de aprendizagem em que
os alunos possam, a partir da participação em práticas de leitura, como as
descritas no conteúdo, construir comentários sobre a estética e sobre o

gênero para a caracterização
dos cenários e dos personagens
e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de
enunciação e das variedades
linguísticas (no discurso direto,
se houver) empregados, identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico
e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso
de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e
processos figurativos e do uso
de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
• Interpretação, em poemas, de
efeitos produzidos pelo uso de
recursos expressivos sonoros
(estrofação, rimas, aliterações
etc.), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico
espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e
sua relação com o texto verbal.
• Identificação, na prosa e no
texto em versos, de efeitos produzidos pela sonoridade das palavras.

• Uso de recursos expressivos
sonoros, semânticos, gráficoespacial, imagens e sua relação com o texto verbal.

• Verso e prosa.
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gosto ou não das obras apreciadas, e
que justifiquem as suas escolhas, produzindo textos com juízos de valor. É
importante ainda, envolver os produtos culturais locais e de diferentes
grupos sociais, a fim de combater preconceitos.
• Atividades em que o aluno analise textos narrativos ficcionais, observando
as diferentes formas de composição
próprias de cada gênero, os recursos
coesivos que constroem a passagem
do tempo e articulam suas partes, da
escolha lexical típica de cada gênero
para a caracterização dos cenários e
os personagens e efeitos de sentido
decorrentes dos tempos verbais, dos
tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas
(no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco
narrativo, e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada
gênero, da caracterização dos espaços, físico e psicológico, e dos tempos, cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador,
de personagens em discurso direto e
indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do
uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
• Atividades de interpretação, em poemas, das expressões com sentido conotativo e recursos figurativos metáfora, hipérbole etc.; dos recursos

• Interesse pela leitura de livros
de literatura e por outras produções culturais do campo e por
textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas
marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e
a temática e nas orientações dadas pelo professor.
• Análise, entre os textos literários
e entre estes e outras manifestações artísticas (como cinema,
teatro, música, artes visuais e
midiáticas), de referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos.
• Leitura, de forma autônoma, e
compreensão – selecionando
procedimentos e estratégias de
leitura adequadas a diferentes
objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, de romances infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras,
indígenas e africanas, narrativas
de aventuras, narrativas de
enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de
forma livre e fixa (como sonetos
e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros,

• Práticas de leitura.

•

• Relação entre textos literários.

• Estratégias de leitura.

•
•
•
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expressivos sonoros – estrofação, rimas, aliterações etc.; gráfico espacial
(distribuição da mancha gráfica no
papel); imagens e sua relação com o
texto verbal (em colaboração).
Situações em que o aluno se interesse pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais
do campo e por textos que rompam
com seu universo de expectativas,
que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e
suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os
gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. Pode-se
desenvolver projetos que articulem o
trabalho em sala de aula com a sala
de leitura e/ou biblioteca, em que se
possa contar com leituras compartilhadas planejadas (feitas pelo professor), assim como rodas de biblioteca
em que se possa apresentar obras
mais complexas, com sugestão de escolhas de leitura, articuladas com
conversas posteriores sobre obras lidas.
Situações de discussão (coletiva ou
em pequenos grupos) a respeito de
elementos da narrativa:
Enredo (conflito gerador; ordenação
temporal dos fatos e relações de causalidade);
Personagens (protagonista, antagonista, secundário; traços de personalidade, características físicas; ações,
intenções; linguagem);

• Utilizar, com propriedade, os conhecimentos sobre padrões da
escrita sistematizados em situações de análise
linguística.

expressando avaliação sobre o
texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
• Estabelecimento de relações entre a sintaxe e a estilística: recursos expressivos utilizados por
escritores de diferentes gêneros
e épocas (com ajuda do professor).
• Identificação, em texto dramático, de personagem, ato, cena,
fala e indicações cênicas e a organização do texto: enredo, conflitos, ideias principais, pontos
de vista, universos de referência.
Campo jornalístico-midiático
• Análise e utilização das formas
de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar,
tais como notícias (pirâmide invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também
pode contar com imagens de vários tipos, vídeos, gravações de
áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial (contextualização, defesa de tese/opinião e
uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do entrevistado e do
tema, estrutura, pergunta e resposta etc.
• Percepção e análise dos recursos estilísticos e semióticos dos
gêneros
jornalísticos
e

• Relações entre a sintaxe e a
estilística.

• Elementos do texto dramático.

• Formas de composição dos gêneros jornalísticos.

• Análise dos recursos estilísticos e semióticos dos gêneros
jornalísticos e publicitários.
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• Posição do narrador (pessoa gramatical em que a narrativa é feita; comentários sobre situações ou personagens; distinção autor-narrador);
• Ambiente (local/locais dos acontecimentos; caracterização);
• Tempo (época e duração das ações;
ordem cronológica ou com recuos no
tempo);
• Tema (narrativa de aventura, de suspense, de amor, de fundo histórico
etc.).

Campo jornalístico-midiático
• Atividades que pressuponham, sequencialmente, o estudo da forma
composicional dos gêneros jornalísticos narrativos e argumentativos e de
entrevistas, estudo comparativo entre
textos do mesmo gênero e de gêneros
distintos, estabelecendo semelhanças e diferenças e se apropriando do
que é específico de cada um.
• Situações de atividade associadas a
práticas de leitura e/ou produção de
textos dos gêneros jornalísticos e publicitários previstos, cujo foco sejam
as características, o funcionamento e
os recursos — linguísticos e semióticos — próprios de gêneros jornalísticos narrativos e argumentativos, bem
como, perceber e analisar os efeitos
de sentido produzidos pelos recursos
linguísticos e semióticos mencionados no conteúdo, assim como pelas

Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos
conhecimentos prévios de cada
aluno sobre os conteúdos estudados, tendo em conta as expectativas de aprendizagem.
• Observação, registro e análise,
sistemáticos, de como cada
aluno procede nas atividades
propostas na coluna anterior.
• Propostas que permitam verificar o desempenho do aluno em
relação a:
• Adequação dos textos produzidos aos padrões normativos da
escrita;
• Utilização dos conhecimentos
sobre os padrões da escrita em
favor da compreensão de textos;

publicitários, dos aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias, como a ordenaçãodos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade
do relato, a morfologia do verbo,
em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas
de pessoa, número, tempo,
modo, a distribuição dos verbos
nos gêneros textuais (por exemplo, as formas de pretérito em
relatos; as formas de presente e
futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo em
gêneros publicitários), o uso de
recursos persuasivos em textos
argumentativos diversos (como
a elaboração do título, escolhas
lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e
as estratégias de persuasão e
apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados (tempo verbal, jogos de
palavras, metáforas, imagens).
• Utilização, na escrita/reescrita
de textos argumentativos, recursos linguísticos que marquem
as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e
operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à
forma de composição de textos
argumentativos, de maneira a
garantir a coesão, a coerência e
a progressão temática nesses
textos (“primeiramente, mas, no
entanto,
em

•

•

•
•

• Recursos linguísticos da escrita e reescrita de textos argumentativos.

•
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estratégias persuasivas em jogo, de
modo que se possa identificar intencionalidades variadas presentes em
textos desses gêneros.
Atividades em que o aluno faça o uso
de recursos textuais que estabeleçam
relações adequadas entre as partes
do texto, a fim de garantir a coesão e
a coerência do texto, tanto no processo de produção quanto de revisão.
Situações que propiciem apreciação
da leitura oral do aluno (por ele próprio e pelos outros), com ênfase no
ritmo, na inflexão e no efeito produzido nos ouvintes. A análise poderá
ser feita em discussões coletivas, gravações em vídeos e participação em
situações diversas de comunicação
oral.
Campo de atuação na vida pública
Situações de aprendizagem que permitam o estudo da forma e composição dos textos previstos (esfera jurídica e política). Exemplo: Leitura para
análise e estudo, de programas políticos, contextualizando com campanhas de horário eleitoral, observando
os posicionamentos, as propostas
etc, relacionando às questões de contexto local. Pesquisas sobre situações
do bairro, que possam gerar uma petição pública, sempre levando em
conta a apropriação da organização e
estruturação do gênero escolhido, a
fim de subsidiar a possibilidade de
produção desses gêneros.
Atividades em que os alunos percebam os mecanismos e recursos linguísticos utilizados nos textos

• Uso de recursos e materiais que
permitam ajustar o texto aos padrões normativos;
• Apresentação de justificativas
para escolhas feitas, considerando os padrões da escrita;
• Participação nas atividades de
reflexão sobre a língua.
• Provas com questões que evidenciem o aprendizado dos padrões normativos trabalhados.
• Comparação dos conhecimentos prévios e hipóteses iniciais
do aluno com os conhecimentos
adquiridos no decorrer do trabalho e identificados a partir das
propostas acima.

•

•
•

•

primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão”
etc.).
Análise, em gêneros orais que
envolvam argumentação, dos
efeitos de sentido de elementos
típicos da modalidade falada,
como a pausa, a entonação, o
ritmo, a gestualidade, expressão
facial e as hesitações etc.
Campo de atuação na vida pública
Análise da forma composicional
de textos pertencentes a gêneros normativos/ jurídicos e a gêneros da esfera política, tais
como propostas, programas políticos (posicionamento quanto a
diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações previstas etc.), propaganda política
(propostas e sua sustentação,
posicionamento quanto a temas
em discussão) e textos reivindicatórios: cartas de reclamação,
petição (proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas)
e suas marcas linguísticas, de
forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a
esses gêneros e a possibilitar a
produção de textos mais adequados e/ou fundamentados
quando isso for requerido.
Observação dos mecanismos de
modalização adequados aos
textos jurídicos, as modalidades
deônticas, que se referem ao
eixo
da
conduta

• Análise de gêneros orais argumentativos.

• Textos de gêneros normativos
/jurídicos e de esfera política.

•

•

•
• Mecanismos de modalização
adequados aos textos jurídicos.
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•

jurídicos, que se relacionem a questões de normas, no que se refere à
conduta. Por exemplo: Proibição:
“Não se deve fumar em recintos fechados. ”; Obrigatoriedade: “A vida
tem que valer a pena. ”; Possibilidade:
“É permitido entrada de menores
acompanhados de adultos responsáveis”. Estudo de textos propositivos e
políticos que possibilitem reconhecer
os efeitos de sentido utilizados em
trechos que exprimam juízo de valor.
Por exemplo: “Que belo discurso! ”,
“Discordo das escolhas de Antônio. ”
“Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes mais graves”.
Atividades de reconhecimento e utilização dos critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico para o geral etc.), as marcas
linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração,
de explicação, definição e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos
de paráfrase, de maneira a organizar
mais adequadamente a coesão e a
progressão temática de seus textos.
Atividades de reconhecimento da estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a conceitos e relações por
meio de notas de rodapés ou boxes.
Campo das práticas de estudo e pesquisa.
Atividades que permitam ao aluno realizar a análise da construção composicional dos gêneros de apresentação
formal. Os passos podem ser: observação (em vídeos ou presenciais),

(obrigatoriedade/permissibilidade) como, por exemplo: Proibição: “Não se deve fumar em
recintos fechados.”; Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a
pena.”; Possibilidade: “É permitido entrada de menores acompanhados de adultos responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos
políticos e propositivos, as modalidades apreciativas, em que
o locutor exprime um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca
do que enuncia. Por exemplo:
“Que belo discurso! ”, “Discordo
das escolhas de Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes mais graves.”
• Reconhecimento e utilização
dos critérios de organização tópica (do geral para o específico,
do específico para o geral etc.),
as marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a
organizar mais adequadamente
a coesão e a progressão temática de seus textos.
• Reconhecimento da estrutura
de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a conceitos e relações
por meio de notas de rodapés ou
boxes.

• Critérios de organização de tópicos, marcas linguísticas, coesão e progressão temática.

• Hipertexto, notas de rodapés e
boxes.
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reflexão e análise da organização geral de seminários, palestras e conferências levando em consideração: os
elementos paralinguísticos (tais
como: tom e volume da voz, pausas e
hesitações – que, em geral, devem
ser minimizadas –, modulação de voz
e entonação, ritmo, respiração etc.) e
cinésicos (tais como: postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de
olho com plateia, modulação de voz e
entonação, sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor
performar apresentações orais no
campo da divulgação do conhecimento.
• Atividades de apresentação oral que
envolvam o uso das ferramentas
como PowerPoint e Prezi, como suporte de apresentações orais (com
textos condensados e em tópicos,
imagens, gráficos, tabelas etc.) de estudos realizados nos diferentes componentes, por meio de práticas de
apresentação oral que demandem o
uso desses recursos. As atividades
também podem contemplar o uso de
outras ferramentas, como cartazes e
flipchart.
• Atividades que permitam o estudo de
recursos textuais e discursivos utilizados na elaboração de textos de divulgação de conhecimentos (notícia reportagem, artigos de divulgação científica e etc.), bem como a sua aplicação em produções próprias. É importante que o tratamento a ser dado a

• Campo das práticas de estudo e
pesquisa.
• Análise, em gravações de seminários, conferências rápidas,
trechos de palestras, dentre outros, da construção composicional dos gêneros de apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação
do plano de exposição, desenvolvimento dos conteúdos, por
meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese final e/ou conclusão, encerramento –, os elementos paralinguísticos (tais
como: tom e volume da voz, pausas e hesitações – que, em geral, devem ser minimizadas –,
modulação de voz e entonação,
ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal,
movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação, sincronia da fala com ferramenta
de apoio etc.), para melhor performar apresentações orais no
campo da divulgação do conhecimento.
• Uso adequado de ferramentas
de apoio a apresentações orais,
escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam
boa visualização, topicalizando
e/ou organizando o conteúdo
em itens, inserindo de forma
adequada imagens, gráficos,

• Construção composicional dos
gêneros de apresentação.

• Ferramentas de apoio a apresentações orais.
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esses recursos seja de correlação, de
complementaridade, focalizando-se
que o sentido do texto é derivado da
articulação entre eles.
• Atividades de leitura e produção de
textos, visando modos de introduzir
vozes em textos científicos produzidos pelos alunos, como citações de
autores que fortaleçam a argumentação, concordando ou discordando
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa
parte,
penso/amos
que”...); como as apresenta em seu
texto (em discurso direto ou indireto,
por exemplo) e ainda a utilização dos
elementos de normatização (tais
como as regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas).
• Atividades de leitura colaborativa e
produção, reconhecendo e utilizando
critérios de organização interna dos
textos (dividir o texto em tópicos que
permitam a compreensão do
tema/assunto; utilizar uma ordem e
uma hierarquia ao apresentá-los no
texto; estabelecer as relações adequadas entre as informações), quanto
à identificação das marcas linguísticas empregadas para tanto: em primeiro/segundo lugar; isto é, ou seja,
por exemplo; para finalizar/concluindo etc., compreendendo também os
mecanismos de paráfrase (dizer o
mesmo que foi dito anteriormente, de
outra forma, em uma explicação, por
exemplo), identificando as marcas linguísticas utilizadas para apresentá-la

tabelas, formas e elementos
gráficos, dimensionando a
quantidade de texto (e imagem)
por slide, usando progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como
efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados etc.
• Análise da construção composicional dos textos pertencentes a
gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos: título,
(olho), introdução, divisão do
texto em subtítulos, imagens
ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos
(fotos, ilustrações, esquemas,
gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas)
etc., exposição, contendo definições, descrições, comparações,
enumerações, exemplificações
e remissões a conceitos e relações por meio de notas de rodapé, boxes ou links; ou título,
contextualização do campo, ordenação temporal ou temática
por tema ou subtema, intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos
etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem (ou de
pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, presente

•

• Textos de gêneros normativos
/jurídicos e de esfera política

•

•
•
•

•
•
•

•
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(dito de outra forma/em outras palavras).
Atividades de leitura para reconhecimento da estrutura do hipertexto em
gêneros de divulgação científica veiculados em ambientes digitais, assim
como a capacidade de acessar e articular textos periféricos, como notas
de rodapé e boxes, com o texto principal, compreendendo que notas de rodapé e boxes mantém relações de
complementaridade e/ou contraponto com o texto principal.
Situações de uso do dicionário, em
que o professor, sempre que necessário, retome informações sobre aspectos relativos à ordem alfabética e
composição dos verbetes (entrada,
numeração, pontuação etc.).
Atividades com foco na acentuação
(nos tipos em que se verifique a necessidade):
Explicitação de dúvidas;
Agrupamento de palavras para observação de aspectos como tonicidade,
número de sílabas, ocorrência de ditongo ou hiato;
Inferência de regularidades;
Registro de regras.
Atividades de busca de alternativas
para a resolução de problema de sentido decorrente de pontuação inadequada.
Atividades de discussão de diferentes
possibilidades propostas pelos alunos quanto ao emprego da vírgula
(para separar termos coordenados,
para delimitar oposições e intercalações,
para
delimitar
termos

atemporal, recurso à citação,
uso de vocabulário técnico/especializado etc., como forma de
ampliar suas capacidades de
compreensão e produção de textos nesses gêneros.
• Identificação e utilização dos
modos de introdução de outras
vozes no texto – citação literal e
sua formatação e paráfrase –,
as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto aposição do autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De
acordo com Y; De minha/nossa
parte, penso/amos que”...) e os
elementos de normatização
(tais como as regras de inclusão
e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos
científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização
ocorrem nesses textos.
• Reconhecimento e utilização
dos critérios de organização tópica (do geral para o específico,
do específico para o geral etc.),
das marcas linguísticas dessa
organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição e exemplificação, por exemplo) e dos mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais adequadamente a coesão e a progressão temática de seus textos.

•

• Modos de introdução de outras vozes no texto.

•

•

•

• Critérios de organização de tópicos, marcas linguísticas, coesão e progressão temática.

•

•
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deslocados, para indicar elipse) em
texto apresentado pelo professor.
Discussão de problemas de concordância nominal ou verbal e das mudanças necessárias para ajustar a coesão do texto, inserida em situação
de revisão.
Levantamento de possibilidades de
substituição de verbos e/ou nomes
assinalados no texto por outros de
sentidos equivalentes, observando
exigências quanto à regência.
Busca de determinado número de erros de ortografia, acentuação, concordância, regência, uso da crase em
texto curto (por exemplo, publicado
em jornal ou revista), seguida de apresentação de justificativa para a correção de cada um.
Atividades coletivas em que possam
ser observadas, sob orientação do
professor, relações entre conteúdo temático, construção composicional (organização global do texto) e estilo de
linguagem.
Situações que favoreçam, sob orientação do professor, o reconhecimento
de características léxico-gramaticais
de sequências narrativas, descritivas,
expositivas e injuntivas de textos que
circulam em diversos portadores e espaços (com destaque para o emprego
do Imperativo, do Infinitivo e de modalizadores na injunção).
Atividades orientadas de comparação
de fenômenos observados na fala e
na escrita, em registros formais e

• Reconhecimento da estrutura
de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a conceitos e relações
por meio de notas de rodapés ou
boxes.
Campo artístico-literário
• Análise dos efeitos de sentido
decorrentes da interação entre
os elementos linguísticos e os
recursos paralinguísticos e cinésicos, como as variações no
ritmo, as modulações no tom de
voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro da linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras
de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestualidade,
na declamação de poemas,
apresentações musicais e teatrais, tanto em gêneros em
prosa quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de
linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação,
metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e os efeitos de sentido, decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e
conotativas (adjetivos, locuções
adjetivas, orações subordinadas
adjetivas etc.), que funcionam
como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos,

• Reconhecimento da estrutura
de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder
à remissão a conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes.
• Efeitos de sentido decorrentes
da interação entre os elementos linguísticos e os recursos
paralinguísticos e cinésicos.

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
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informais, com destaque para o emprego de pronomes:
Com função de sujeito;
Tônicos, na posição de objeto;
Como “pessoas gramaticais ou pessoas do discurso”, relacionando-os
com os elementos da comunicação –
enunciador, coenunciador e, em alguns casos, interlocutor;
Átonos (clíticos);
Reflexivos.
Situações em que seja focalizado, na
comparação de fenômenos linguísticos observados na fala e na escrita, o
sistema dos tempos verbais:
Tempos verbais nas formas compostas do modo indicativo (pretérito perfeito e maisque-perfeito, futuro do
presente e do pretérito);
Estruturas dos tempos compostos,
formados a partir dos verbos auxiliares ter e haver mais o particípio do
verbo principal, apenas os auxiliares
sendo flexionados;
Auxiliar ter no registro informal (sua
acentuada tendência na estrutura
dos tempos compostos);
Auxiliar haver, no uso formal da língua
falada ou escrita (sua acentuada tendência na estrutura dos tempos compostos);
Pretérito mais-que-perfeito composto
do modo indicativo (na fala ou escrita);
Pretérito mais-que-perfeito simples
do modo indicativo (apenas no uso escrito, formal).
Propostas de busca de exemplos
tanto do emprego do discurso indireto

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

personagens e ações próprios
de cada gênero narrativo.
Todos os campos de atuação
Uso progressivo do conhecimento sobre:
Casos de regularidade ortográfica (direta, contextual ou ligada
à categoria gramatical);
Ocorrências de irregularidade
ortográfica
no
vocabulário
usual;
Regras de acentuação;
Regência nominal e verbal;
Crase;
Marcas de segmentação em
função do projeto textual (paragrafação, periodização, pontuação de final de período ou intrafrase e outros sinais gráficos
como parênteses e aspas).
Busca de informação ortográfica
no dicionário e outras fontes.
Identificação, com ajuda do professor, de características dos diferentes
gêneros
textuais
quanto ao estilo de linguagem
(construções sintáticas e seleção lexical).

•
• Estabelecimento de relações entre elementos do universo discursivo dentro do qual cada
texto se insere (com ajuda do
professor):
• A intencionalidade (explícita e
implícita);

• Casos de regularidade ortográfica.
• Ocorrências de irregularidade
ortográfica.
• Regras de acentuação.
• Regência nominal e verbal.
• Crase.
• Paragrafação, pontuação e outros sinais gráficos.

• Uso do dicionário.
• Identificação de gêneros textuais.

• Intencionalidade do texto.
• Narração, descrição, exposição e injunção.
• Estrutura dos textos.
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como da voz passiva em textos de diferentes gêneros (em especial, notícias).
• Situações em que possa ser ampliado
o conhecimento a respeito dos diversos usos semânticos dos conectivos
(com destaque para as preposições) e
dos numerais.
• Atividades de tematização do emprego de pronomes, numerais e advérbios como recursos coesivos de referenciação.
Campo artístico-literário
• Atividades de análise e reconhecimento, pelo aluno, da interação que
se estabelece entre os aspectos linguísticos que constituem os textos do
campo artístico-literário — organizados em prosa ou em verso (poemas,
contos, textos teatrais etc.) —, e os recursos paralinguísticos (voz, gestos e
movimentação) que podem/devem
ser mobilizados na oralização deles
(declamações, representações, leituras dramáticas etc.), de modo a preservar seus efeitos de sentido, por
meio da prática frequente e sistemática de leitura, estudo e oralização de
textos do campo literário. Possibilidade de trabalho interdisciplinar com
Arte, no que se refere à exploração,
análise e criação de diálogos entre
textos literários e outras manifestações, de diferentes linguagens artísticas.
• Todos os campos de atuação

• Os procedimentos narrativos,
descritivos, expositivos e injuntivos;
• As restrições que diferentes portadores e espaços de circulação
impõem à estruturação dos textos.
• Reconhecimento das variedades da língua falada, do conceito de norma-padrão e o de
preconceito linguístico.
• Utilização consciente e reflexiva
de regras e normas da língua padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser
usada, como, por exemplo, na
ortografia, acentuação e concordância.
• Escrita de palavras com correção ortográfica, obedecendo às
convenções da língua escrita.
• Identificação de múltiplas possibilidades de pontuação e identificação nos textos, de forma
adequada, observando os efeitos de sentido.
• Compreensão e formação, com
base em palavras primitivas, de
palavras derivadas com os prefixos e sufixos mais produtivos no
português, associada a práticas
de leitura, produção ou oralidade.
• Compreensão e formação de antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação.

• Variações linguísticas, normapadrão e preconceito linguístico.
• Regras e normas da norma-padrão.

• Ortografia na língua escrita.
•
• A pontuação e os efeitos de
sentido.

• Processo de formação de palavras.

• Antonímia.
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• Atividades de levantamento e tematização dos problemas, relativos aos
padrões normativos, observados com
maior frequência nas situações de revisão de textos dos alunos da turma.
• Situações de constatação de regularidades* quanto a aspectos da língua
escrita, com emprego da terminologia, quando facilitar a comunicação e
a reflexão.
• Prioridade: o que pode contribuir para
maior adequação e legibilidade dos
textos dos alunos em dado momento.
• Atividades sequenciadas que possibilitem:
• Discussão sobre formas errôneas que
poderiam aparecer na escrita de certas palavras;
• Conclusões sobre a existência ou não
de regra ortográfica para cada caso;
• Sistematização das regras ortográficas, em colaboração.
• Atividades de análise da pontuação
de textos bem escritos, em parceria,
para observação de:
• Escolhas do autor, acreanos e autores
nacionais;
• Efeito da pontuação para a compreensão do texto;
• Resultados estilísticos obtidos;
• Usos característicos da pontuação em
diferentes gêneros.
• Atividades de jogos de invenção de
palavras derivadas por prefixação
e/ou sufixação, com o objetivo de refletir sobre a significação resultante,

• Distinção de palavras derivadas
por acréscimo de afixos e palavras compostas.
• Observação da predominância,
na injunção, de formas verbais
no Imperativo e no Infinitivo.
• Observação (com ajuda do professor):
• Da correspondência entre os
tempos e os modos verbais nos
discursos direto e indireto;
• Do emprego da voz passiva.
• Reconhecimento, em textos, do
verbo como o núcleo das orações.
• Identificação em orações de textos lidos ou de produção própria,
dos verbos de predicação completa e incompleta: intransitivos
e transitivos.
• Verificação e emprego das regras básicas de concordância
nominal e verbal em situações
comunicativas e na produção de
textos.
• Identificação, em textos lidos ou
de produção própria, da estrutura básica da oração: sujeito,
predicado, complemento (objetos direto e indireto).
• Identificação, em textos lidos ou
de produção própria, de adjetivos que ampliam o sentido do
substantivo sujeito ou complemento verbal.
• Identificação, em textos lidos ou
de produção própria, de advérbios e locuções adverbiais que

• Processo de formação de palavras.
• Formas verbais.
• Os modos verbais no discurso
direto e indireto.
• Voz passiva.

• Núcleo da oração.
• Predicado verbal.
• Verbos intransitivos e transitivos.
• Concordância nominal e verbal.

• Termos essenciais e integrantes da oração.

• Adjetivos.

• Advérbios e locuções adverbiais.
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podem ser muito produtivos. Exemplo: formação de grupos que experimentem criar palavras usando os afixos estudados e depois desafiando os
demais a explicitar os recursos usados e os sentidos resultantes (Por
exemplo, o que significa "imexível"?).
Propostas de produção de textos criativos, como os literários e os publicitários, por exemplo, também podem
propiciar situações adequadas para
esse estudo. A importância do estudo
é a apropriação desses mecanismos
pelo aluno e não a memorização da
terminologia gramatical correspondente.
• Atividades lúdicas, em que os alunos
possam explorar livremente diferentes alternativas de estruturação de
um "mesmo" enunciado, identificando
os efeitos de sentido assim produzidos, observado a organização sintática do texto e refletindo a respeito do
papel dela na construção da textualidade e na produção de efeitos de sentido, tendo uma compreensão global
do papel da sintaxe no funcionamento
da língua.
• Atividades de identificação de verbos
transitivos e intransitivos em orações
de textos lidos ou próprios, observando a organização sintática do
texto e reflexões a respeito do papel
dela na construção da textualidade e
na produção de efeitos de sentido, envolvendo, ainda, um trabalho prévio
com classes de palavras e com as funções e categorias gramaticais associadas a cada uma delas, contribuindo

•

•

•
•

•

•

•

ampliam o sentido do verbo núcleo da oração
Reconhecimento, na teia de
sentidos textuais, do papel dos
numerais e da semântica da
preposição.
Utilização, ao produzir texto, de
conhecimentos linguísticos e
gramaticais: modos e tempos
verbais, concordância nominal e
verbal, pontuação etc., em diferentes gêneros.
Associação de informações sobre fenômenos linguísticos observados na fala e na escrita:
Sistema pronominal (diferentes
quadros em função do gênero
textual), com destaque para preenchimento da posição de sujeito, extensão do emprego dos
pronomes tônicos na posição de
objeto, desaparecimento dos clíticos, emprego dos reflexivos;
Sistema dos tempos verbais (redução dos paradigmas da língua) e emprego dos tempos verbais (formas compostas no futuro e no mais que perfeito, emprego do imperfeito pelo ‘condicional’, predominância do modo
indicativo etc.);
Emprego de verbos de significação mais abrangente (ser, estar,
ter, ficar, pôr, dar) em lugar de
verbos com significação mais
específica.
Identificação, em textos lidos ou
de produção própria, de períodos compostos nos quais duas

• Numerais e preposições.

•

• Produção de texto com conhecimentos linguísticos e gramaticais.

• Fenômenos linguísticos
fala e na escrita.
• Pronomes.
• Tempos verbais.
• Verbos.

na

•

•

•

• Período composto.

•
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para uma compreensão global, por
parte do aluno, do papel da sintaxe no
funcionamento da língua.
Atividades de análise de textos, observando o domínio das concordâncias
nominais e verbais nas situações públicas e formais de comunicação oral
e de produção de textos em que a
norma-padrão é requerida, associado
ao planejamento da fala e à produção
e revisão de textos, assim como à
análise, com vistas a compreender os
efeitos de sentido produzidos por este
ou aquele uso. Pode-se, ainda, articular com as de análise de gravações de
palestras, debates etc., para as produções orais.
Atividades de identificação da estrutura básica da oração em textos lidos
ou próprios, observando a organização sintática do texto e refletindo sobre o papel dela na construção da textualidade e na produção de efeitos de
sentido, a partir do reconhecimento e
diferenciação de sujeito, predicado e
complementos.
Atividades de identificação do papel
dos adjetivos na ampliação de sentidos do núcleo do sujeito ou dos complementos verbais, adquirindo compreensão global do papel da sintaxe
no funcionamento da língua.
Atividades de identificação, em textos
lidos ou de produção própria, de advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da
oração.
Atividades lúdicas, em que os alunos
possam
explorar
livremente

•

•

•

•

orações são conectadas por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de sentido (conjunção “e”) ou oposição de sentidos (conjunções, “mas”, “porém”).
Reconhecimento de recursos de
coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou pronominais
(uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos).
Utilização, ao produzir texto, de
recursos de coesão referencial
(léxica e pronominal) e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual.
Estabelecimento de 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.
Análise, em diferentes textos,
dos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico discursivos de prescrição,
causalidade, sequências descritivas e expositivas e ordenação
de eventos.

• Recursos de coesão.

• Produzir textos com recursos
de coesão referencial, sequencial e expressivos do gênero.

• Relações
texto.

entre

partes

do

• Análise dos efeitos de sentido
em decorrência do uso de recursos linguísticos.
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diferentes alternativas de estruturação de um "mesmo" enunciado, podem contribuir significativamente
para a percepção e compreensão da
natureza e do funcionamento dos mecanismos sintáticos em jogo.
• Atividades de práticas de leitura e/ou
produção de textos dos mais diversos
gêneros e campos de atuação, utilizando os conhecimentos linguísticos
e gramaticais: modos e tempos verbais, concordância nominal e verbal,
pontuação etc., em diferentes gêneros.
• Atividades de identificação, em textos
lidos ou de produção própria, de 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”), observando a organização
sintática do texto e refletindo sobre
identificação de períodos compostos
por coordenação sindética e assindética, além de apreender o princípio de
sua organização interna e as relações
de sentido o que implica perceber seu
papel na (re)construção dos sentidos
do texto. Importante realizar as atividades em contextos de uso, e não em
atividades isoladas.
• Atividades diversificadas e sistemáticas de leitura e produção, estabelecendo, reconhecendo e utilizando os
recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos),
que

contribuem para a continuidade do
texto. Pode-se propor aos alunos resolver um problema de compreensão/redação decorrente da presença
e/ou emprego de recursos de coesão
referencial, sistematizando o conhecimento discutido. O foco deve ser nas
diferentes possibilidades de referenciação do processo de coesão, considerando a legibilidade do texto, as intenções de significação e as possibilidades de compreensão do interlocutor. É importante observar, também, a
substituição lexical por hiperônimos,
bastante comum, e a ocorrência de
elipse, empregando a metalinguagem
só depois da compreensão dos recursos de coesão referencial e verificar
os conhecimentos prévios sobre substantivos e pronomes, assim como sobre as categorias gramaticais a que
essas classes de palavras estão associadas.
• Atividades de leitura, em textos dos
mais diversos gêneros, para identificar as estratégias argumentativas e
de modalização, compreendendo: a
atitude que o locutor/escritor pode
assumir em relação àquilo que diz (estratégia de modalização), como parte
de seu ponto de vista particular; dos
recursos de que ele se vale para convencer ou persuadir o ouvinte/leitor.
O trabalho pode ser desenvolvido coletivamente, em grupos/duplas para
progressão autônoma do aluno.
• Identificação, em textos, dos
efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e argumentatividade.

• Estratégias de argumentação.
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• Produzir e revisar, de modo autônomo, textos
correspondentes
aos diversos gêneros previstos
para o ano, ajustados a diferentes situações comunicativas, bem
como textos de
apoio à fala planejada adequados às necessidades de estudo,
buscando qualidade no conteúdo e na forma –
em relação à coerência, coesão e
aos padrões normativos da língua.

• Análise dos efeitos de sentido
do uso de figuras de linguagem,
como comparação, metáfora,
metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras.
Campo jornalístico midiático
• Uso progressivo dos conhecimentos sistematizados nas situações de análise linguística.
• Empenho em garantir uma boa
apresentação do texto – distribuição espacial, limpeza e caligrafia legível, tornando o texto
mais compreensível pelo leitor.
• Produção e publicação de notícias, foto denúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de
apresentação e apreciação de
produção cultural – resenhas e
outros próprios das formas de
expressão das culturas juvenis,
tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado
etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros
em várias mídias, vivenciando
de forma significativa o papel de
repórter, de comentador, de
analista, de crítico, de editor ou
articulista, de booktuber, de
vlogger (vlogueiro) etc., como
forma de compreender as condições de produção que envolvem

• Figuras de linguagem.

• Análise linguística.

• Boa apresentação do texto.

• Produção e publicação linguagem no campo jornalístico e
no campo midiático.
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Campo jornalístico midiático
• Situações de produção de textos, com
diversos propósitos e graus de formalismo, que circulem no ambiente social cotidiano, nas quais sejam selecionados pelos alunos o gênero e o suporte que melhor atendam à intenção
comunicativa.
• Atividades de produção e publicação
de textos do campo jornalístico, como
notícias, fotodenúnicas, fotorreportagens, entrevistas, dentre outros, em
que os alunos compreendam as principais características dos gêneros selecionados e orientem a realização
das diferentes operações de produção de textos: contextualização – definição da situação comunicativa em
que o texto será produzido (quem serão os leitores, onde circulará, com
que finalidade, em qual gênero; planejamento – que envolve a elaboração do conteúdo temático (o que será
dito) e a organização do texto parte a
parte; elaboração do texto – o processo da construção do texto (textualização); revisão processual (durante
a produção) e final. Essas operações
podem, inicialmente, ser realizadas
em situações coletivas e em grupos,
com mais apoio do professor e, de
modo gradual, envolver graus crescentes de autonomia do/a aluno para
realizá-la.

Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos
conhecimentos prévios de cada
aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos, de como cada aluno procede como produtor do texto e
como coautor, tanto em atividades semelhantes às relacionadas na coluna anterior como em
situações de avaliação processual relativas aos objetivos estabelecidos para a produção escrita.
• Propostas que permitam verificar como está o desempenho
do aluno e o quanto evoluiu em
relação a:
• Planejamento do texto de
acordo com determinadas condições de produção;
• Uso de recursos e materiais que
permitam adequar o texto aos
padrões normativos;
• Aprendizado progressivo das
convenções relativas à escrita;
• Emprego de estratégias de coesão e coerência;
• Adequação do nível de informatividade do texto;
• Participação nas situações de
produção em parceria;

a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas
práticas de linguagem do campo
jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, levando-se em consideração
o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação desses textos e “funde” os
papéis de leitor e autor, de consumidor e produtor.
• Produção de textos em diferentes gêneros, considerando sua
adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o
gênero, o suporte, a circulação , ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento
etc.), à variedade linguística
e/ou semiótica apropriada a
esse contexto, à construção da
textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero),
utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão,
edição, reescrita/redesigne avaliação de textos, para, com a
ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas,
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo
cortes, acréscimos, ajustes,
acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc.

• Produção de textos de diferentes gêneros.
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• Atividades sequenciadas de produção
de textos (em parceria/individualmente) que envolvam:
• Registro preliminar de ideias, à medida que ocorrem;
• Consultas a fontes ou especialistas
no assunto, quando for necessário obter informações;
• Esboço do texto (seleção do que será
escrito, estabelecimento de relações
lógicas, decisões sobre como será escrito);
• Elaboração de rascunhos, incluindo
reorganizações necessárias, até que
se tenha a primeira versão do texto;
• Revisões do texto;
• Divulgação da versão final.
• Revisão coletiva ou em pequeno
grupo com determinado foco (texto
preparado pelo professor ou versão
de texto de um aluno, já corrigida
quanto aos demais aspectos):
• Especificidades do gênero;
• Adequação ao destinatário;
• Suficiência, relevância e articulação
de informações;
• Estratégias de coesão e coerência
textual (pontuação, uso de conectivos, substituição lexical, emprego de
tempos verbais, pronomes etc.);
• Precisão e riqueza lexical;
• Ortografia, entre outros.
• Situações de trabalho em parceria,
nas quais um aluno atua como revisor
do texto do outro:
• Leitura da produção alheia;
• Sugestão de possíveis alterações;
• Discussão sobre as decisões cabíveis.

• Uso da escrita em favor do estudo de temas de diferentes
áreas do conhecimento;
• Uso de procedimentos de revisão;
• Empenho em garantir a boa
apresentação dos textos.
• Situações de levantamento dos
conhecimentos prévios de cada
aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos, de como cada aluno procede como revisor de sua própria produção e como parceiro
de trabalho na revisão de textos
de outros, não só em situações
de explícito caráter avaliativo.
• Propostas que permitam verificar o desempenho do aluno em
relação a:
• Uso da revisão em favor da adequação dos textos aos padrões
normativos;
• Empenho em tornar o texto
mais compreensível pelo leitor;
• Uso de recursos e materiais que
permitam adequar o texto aos
padrões normativos;
• Participação nas situações de
revisão em parceria;
• Empenho em revisar versões do
texto próprio e do outro;
• Autocorreção (monitoramento
da própria escrita passo a
passo);

• Revisão/edição do texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre
outros –, tendo em vista sua
adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e
adequação à norma culta.
• Planejamento de uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas
significativas para a escola e/ou
comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o
tema ou evento, da definição do
público-alvo, do texto ou peça a
ser produzido – cartaz, banner,
folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da
ferramenta de edição de texto,
áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser
dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas etc.
• Planejamento de notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo),
tendo em vista as condições de
produção, do texto – objetivo,
leitores/espectadores, veículos
e mídia de circulação etc. –, a
partir da escolha do fato a ser

• Revisão e edição de texto produzido.

• Gênero Campanha Publicitária.

• Notícia impressa e de circulação em outras mídias.
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• Atividades de planejamento de uma
campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, definindo o público-alvo, do
texto ou peça a ser produzido cartaz,
banner, folheto, propaganda de rádio,
tv, etc, da ferramenta de edição de
texto – áudio ou vídeo, do recorte e
enfoque a ser dado, das estratégias
de persuasão que serão utilizadas
etc. Pode-se articular as propostas
com a exploração dos documentos reguladores (campo da vida pública) da
propaganda e publicidade com vistas
ao desenvolvimento de uma postura
ética em relação à esfera publicitária.
• Situações em que o aluno planeje a
de produção de notícia impressa e
para circulação em outras mídias (rádio ou TV), considerando as condições
de produção e circulação, decisões
quanto ao fato/assunto, o recorte e
os objetivos. Planejar, por exemplo,
uma notícia para TV envolve a produção de um roteiro específico, que sinalize as entradas e articulações entre texto verbal e não verbal (efeitos
sonoros, perspectiva da câmera, cortes de imagens etc.).
• Atividades em que o aluno ao produzir
textos jornalísticos considere o modo
como se organiza a notícia e os recursos das diferentes linguagens que podem ser usadas (a verbal, a imagética
– imagens estáticas e em movimento
presentes em fotos, vídeos, infográficos etc. que compõem o gênero),

• Empenho em garantir a melhor
apresentação possível da versão final do texto.

noticiado (de relevância para a
turma, escola ou comunidade),
do levantamento de dados e informações sobre o fato – que
pode envolver entrevistas com
envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise
de documentos, cobertura de
eventos etc.–, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc., e a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso de publicação em
sites ou blogs noticiosos).
• Produção de notícia impressa
tendo em vista características
do gênero – título ou manchete
com verbo no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos fatos,
uso de 3ª pessoa, de palavras
que indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia para TV,
rádio e internet, tendo em vista,
além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos
de captação e edição de áudio e
imagem.
• Planejamento de resenhas,
vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios
das culturas juvenis (algumas
possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo

• Produção de notícia impressa.

• Planejamento e apreciação de
gêneros próprios das culturas
juvenis.

1587

tendo em vista a textualização (construção do texto).
• Atividades de planejamento de produção de resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados e textos e vídeos de
apresentação e apreciação próprios
das culturas juvenis, como fanzines,
fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc., dentre outros, considerando o contexto de produção (interlocutores, intencionalidades etc.). Planejar, nesses gêneros, envolve: seleção de fato/assunto/objeto cultural a
ser tratado, curadoria de informação,
elaboração de esquema do texto a ser
produzido parte a parte. Diferentemente dos textos noticiosos, aqui,
trata-se de planejar textos que exigem
posicionamento crítico; a preparação
de argumentos; a escolha do movimento argumentativo e outras habilidades próprias de gêneros argumentativos. Vale enfatizar a importância
de se considerar como objeto de apreciação produtos representativos das
culturas juvenis. Recomenda-se que o
tratamento ético em relação à informação e o posicionamento crítico em
relação a ela devem ser foco de discussão nesse caso.
• Atividades de produção de resenhas
críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios
das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines,
gameplay, detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme, série,
game, canção, disco, videoclipe etc.)
ou evento (show, sarau, slametc.),

em vista as condições de produção do texto – objetivo, leitores
/espectadores, veículos e mídia
de circulação etc. –, a partir da
escolha de uma produção ou
evento cultural para analisar – livro, filme, série, game, canção,
videoclipe, fanclipe,show, saraus, slams etc. – da busca de
informação sobre a produção ou
evento escolhido, da síntese de
informações
sobre
a
obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou
recursos que possam ser destacados positiva ou negativamente ou da roteirização do
passo a passo do game para
posterior gravação dos vídeos.
• Produção de resenhas críticas,
vlogs, vídeos, podcasts variados
e produções e gêneros próprios
das culturas juvenis (algumas
possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que apresentem /
descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme, série,
game, canção, disco, videoclipe
etc.) ou evento (show, sarau,
slam etc.), tendo em vista o contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a
textualização adequada dos textos e/ou produções.
• Produção, revisão e edição de
textos publicitários, levando em
conta o contexto de produção
dado, explorando recursos

• Produção de gêneros próprios
das culturas juvenis.

• Produção, revisão e edição de
textos publicitários.
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tendo em vista o contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos
textos e/ou produções.
• Atividades de produção, revisão e edição de textos publicitários, levando
em conta o contexto de produção
dado, explorando recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias discursivas de persuasão e/ou convencimento e criando título ou slogan que façam o leitor motivar-se a interagir com o texto
produzido e se sinta atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão.
Campo de atuação na vida pública
• Atividades de produção, revisão e edição de textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade,
justificando pontos de vista, reivindicações. Práticas de reivindicar direito
ou propor soluções para problemas
favorece o engajamento dos/as alunos/as em questões de interesse público, em especial do seu entorno imediato. A implantação de projetos de intervenção pode favorecer essa prática e possibilita o desenvolvimento
dessa atividade em contextos significativos para os/as alunos/as.
• Situações em que o aluno participe de
práticas como assembleias com caráter deliberativo e formação de grupos
de trabalho para a contribuição e organização de escrita de textos normativos quando houver esse tipo de demanda na escola – regimentos e

•
•

•

•
•

multissemióticos, relacionando
elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias discursivas de persuasão
e/ou convencimento e criando
título ou slogan que façam o leitor motivar-se a interagir com o
texto produzido e se sinta atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão.
Campo de atuação na vida pública
Empenho em garantir uma boa
apresentação do texto – distribuição espacial, limpeza e caligrafia legível, tornando o texto
mais compreensível pelo leitor.
Produção, revisão e edição de
textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade, justiﬁcando pontos de
vista, reivindicações e detalhando propostas (justificativa,
objetivos, ações previstas etc.),
levando em conta seu contexto
de produção e as características
dos gêneros em questão.
Reconhecimento do papel da revisão para que se cumpra a intenção comunicativa
Contribuição 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

• Boa apresentação do texto.

• Produção, revisão e edição de
textos reivindicatórios ou propositivos.

•

•
•

• Papel da revisão na intenção
comunicativa.

•

• Escrita de textos normativos.
•
•
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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.
Situações em que o aluno realize 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, para que produzam textos do gênero reivindicatórios ou propositivos.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Situações variadas de planejamento
e produção de textos predominantemente expositivos (apontamentos,
quadros, relatórios, entre outros), sob
orientação do professor, considerando finalidades, especificidades do
gênero, lugares preferenciais de circulação, interlocutores. Exemplos:
Produção de resumos e esquemas
como etapa final do estudo de textos
expositivo;
Produção de textos expositivos como
etapa final de pesquisas ou produto
final de projetos.
Atividades em que o aluno compreenda as etapas da produção de textos: definir contexto de produção,

•

•
•
•
•
•
•
•

•

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.
Realização de 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.
Releitura de partes do texto produzido, em busca de aprimoramento da coesão e coerência.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
Utilização (com ajuda do professor) de formas de organização
discursiva próprias da:
Conversação (diálogos);
Argumentação (defesa de ideias
próprias ou embasadas a respeito de um tema).
Valorização da escrita como recurso de organização e estudo.
Uso da escrita como instrumento de planejamento, aprendizagem e comunicação de conhecimento.
Utilização de formas de organização discursiva próprias de textos predominantemente expositivos (em colaboração).

• Levantamento de questões,
problemas que requeiram a
denúncia de denúncias, reivindicações, reclamações, solicitações, dentre outros.
•
• Aprimoramento da coesão e
coerência textual
• Formas de organização discursiva próprias da:
• Conversação.
• Argumentação.

•
•
•
•
•
•
•

• Importância da escrita.
• Importância da escrita.

• Organização de textos expositivos.
•
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•
•
•
•

planejar, produzir e revisar. Mobilize
variadas habilidades, como as relativas à curadoria de informação e produção de roteiros e enquetes para
pesquisa, considerando o contexto de
produção definido, na fase de planejamento; e as habilidades voltadas à
aplicação dos recursos linguísticos e
semióticos, na elaboração e revisão
dos gêneros, considerando as especificidades dos textos de divulgação científica. Propõe projetos interdisciplinares.
Atividades sequenciadas de produção
de roteiros para exposição oral, que
incluam:
Estabelecimento do tema;
Seleção de tópicos;
Comparação entre o que já se conhece do assunto e o que se pretende
abordar;
Busca em diversas fontes do que for
necessário;
Organização da sequência das ideias
por escrito;
Revisão;
Reprodução do roteiro final para distribuição aos colegas.
Atividades sequenciadas de produção
de registros a respeito de relatos e exposições orais, que incluam:
Anotação das ideias importantes, das
dúvidas e de outros aspectos a serem
comentados;
Compartilhamento das anotações;
Revisão dos registros.

• Monitoramento do próprio processo de estudo: conhecimentos já construídos, dúvidas, necessidades particulares.
• Planejamento de textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de
leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de
campo, produção, revisão e edição de textos voltados para a divulgação do conhecimento e de
dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, artigo de opinião,
reportagem científica, verbete
de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa,
infográfico, relatório, relato de
experimento científico, relato
(multimidiático) de campo,
tendo em vista seus contextos
de produção, que podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em
circulação em um formato mais
acessível para um público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas
bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo realizados.
• Produção, revisão e edição de
textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas,
tais como artigos de divulgação

• Organização de textos expositivos.
• Textos de divulgação científica.

• Produção, revisão e edição de
resultados de pesquisas.
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• Desenvolvimento de projetos integradores, culminando em feiras de ciências ou em eventos de fechamento do
ano, em que os alunos divulguem resultado de pesquisas por meio de
apresentações orais. Pode-se prever
a criação de site ou blog da escola em
que se concentrem produções dos
alunos.
Campo artístico-literário
• Atividades de adaptação, de retextualização e de "transformação" de um
gênero em outro (iniciando com um
conto ou uma crônica, por exemplo,
ou selecionando cenas de romances),
guardando a originalidade do tratamento temático. Uma vez que os textos teatrais se realizam efetivamente
quando são encenados, recomendase que essas adaptações tenham
como objetivo a encenação. Oportunidade para o trabalho interdisciplinar
com a Arte, no que se refere à composição de improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos
dramáticos e outros estímulos.
• Atividades de compreensão das especificidades dos gêneros literários e de
análise dos recursos linguísticos e semióticos usados na construção dos
sentidos dos textos, que devem estar
a serviço da fruição. Através de organizações variadas da turma, a colaboração pode ser estimulada: produções coletivas, em grupos, duplas ou
individuais.
• Atividades de planejamento, produção e revisão dos textos de narrativas
ficcionais, como contos populares,

•

•

•

•
•
•
•

científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento,relatório, relatório multimidiático de
campo, dentre outros, considerando o contexto de produção e
as regularidades dos gêneros
em termos de suas construções
composicionais e estilos.
Produção de roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo em
vista seu contexto de produção,
os elementos e a construção
composicional dos roteiros.
Divulgação de resultados de
pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de
divulgação científica, verbetes
de enciclopédia, podcasts científicos etc.
Produção de resumos, a partir
das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e citações.
Releitura de partes do texto produzido, em busca de aprimoramento da coesão e coerência.
Campo artístico-literário
Adequação do emprego de formas de organização discursiva
próprias da:
Narração de situações reais ou
fictícias (explicitação da ação

• Roteiros para elaboração de
vídeos.

• Resultados de pesquisas.

• Produção de resumos.

• Coesão e coerência.
• Elementos da narração.
• Elementos da descrição literária.
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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.
Pode-se propor: a publicação de coletâneas para compor a biblioteca e/ou
para distribuir para amigos e familiares; a divulgação das produções em
blogs literários criados para esse fim,
e/ou páginas de Facebook; a realização de concursos, desafios, saraus,
clubes de leitura etc.
• Atividades de planejamento, produção e revisão dos poemas compostos
por versos livres e de forma fixa (como
quadras e sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros,
tais como cadências, ritmos e rimas,
e poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre imagem e
texto verbal, a distribuição da mancha
gráfica (poema visual) e outros recursos visuais e sonoros. Pode-se propor
a criação de oficinas literárias, em
parceria com profissionais da biblioteca/sala de leitura e com professores/as de Arte.
• Todos os campos de atuação

•

•
•

•

•

dos personagens, das sequências temporal e causal, da posição do narrador);
Descrição literária (apresentação de traços característicos e
distintivos de personagem, objeto ou ambiente); injunção (em
especial, enumeração de passos para atingir um objetivo).
Uso progressivo dos conhecimentos sistematizados nas situações de análise linguística.
Empenho em garantir uma boa
apresentação do texto – distribuição espacial, limpeza e caligrafia legível, tornando o texto
mais compreensível pelo leitor.
Elaboração de texto teatral, a
partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de
enigma e de aventura, novelas,
biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as
rubricas para caracterização do
cenário, do espaço, do tempo;
explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação;
reconfigurando a inserção do
discurso direto e dos tipos de
narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) e retextualizando o tratamento da
temática.
Engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita,
tendo em vista as restrições

• Análise linguística.
• Boa apresentação do texto.

• Elaboração de texto teatral.

• Processos de planejamento.
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• Situações que favoreçam a ampliação
de conhecimentos prévios, para melhor desenvolvimento do conteúdo temático do texto que será produzido.
Por exemplo: socialização de informações obtidas pelo grupo em diferentes
fontes (jornais impressos, jornais online; revistas semanais, quinzenais,
mensais; revistas online; blogs com
conteúdo jornalístico; enciclopédias
virtuais, livros literários e não-literários), antes do planejamento da produção individual.
• Situações de “produção com apoio”:
transformação de textos conhecidos
(inclusive, mudança do gênero –
exemplos: de crônica para reportagem, de charge para conto, de entrevista para notícia) ou combinação de
textos (por exemplo, inserindo personagens de uma história em outra).
• Atividades de produção de partes de
textos: ampliar a sequência narrativa;
introduzir descrição ou diálogo; acrescentar argumento (s) que valide (m)
determinado ponto de vista.
• Produção de textos no âmbito de projetos que incluam atividades de leitura e apreciação, com ajuda do professor, de grande variedade de textos
de um mesmo gênero.
• Situações de retomada de conclusões
sobre recursos linguísticos empregados em textos lidos (por exemplo, estratégias coesivas de referenciação
ou sequencialização), para favorecer
a produção do momento.
• Projetos que potencializem o interesse dos alunos por escrever cada

temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos
e as configurações da situação
de produção – o leitor pretendido, o suporte, o contexto de
circulação do texto, as finalidades etc. – e considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário.
• Criação de 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.
• Criação de poemas compostos
por versos livres e de forma fixa
(como quadras e sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas
visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre imagem
e texto verbal, a distribuição da
mancha gráfica (poema visual) e

•

•
• Escrita de narrativas ficcionais.

•
•
•

•
• Criação de poemas.
•

•
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vez mais e melhor. Por exemplo: edição de uma revista de resenhas críticas sobre a programação da TV.
Situações que exijam consulta a registros individuais e possibilitem que os
alunos façam as complementações
necessárias em seu caderno ou
agenda, por exemplo.
Situações variadas de produção de
textos predominantemente expositivos (apontamentos, quadros, relatórios, entre outros), em colaboração,
considerando finalidades, especificidades do gênero, lugares preferenciais de circulação, interlocutores.
Exemplos:
Produção de resumos e esquemas
como etapa final do estudo de textos
expositivo;
Produção de textos expositivos como
etapa final de pesquisas ou produto
final de projetos.
Situações que evidenciem a necessidade de aprimorar um texto que será
lido em sala ou circulará em outros
espaços.
Atividades que propiciem a prática de
reflexão (compartilhada ou individual)
sobre a linguagem escrita a partir da
necessidade de aprimorar um texto.
Roda crítica: todos produzem textos;
todos analisam os que são selecionados pelo professor; todos escolhem,
em regime de votação, aquele que
melhor atende à intenção comunicativa.
Situações de reflexão, sob orientação
do professor, a respeito de aspectos

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

outros recursos visuais e sonoros.
Reconhecimento do papel da revisão para que se cumpra a intenção comunicativa.
Releitura de partes do texto produzido, em busca de aprimoramento da coesão e coerência.
Todos os campos de atuação
Interesse pela escrita tanto
como
atividade
individual
quanto produto de interação
grupal.
Uso progressivo dos conhecimentos sistematizados nas situações de análise linguística.
Empenho em garantir uma boa
apresentação do texto – distribuição espacial, limpeza e caligrafia legível, tornando o texto
mais compreensível pelo leitor.
Reconhecimento do papel da revisão para que se cumpra a intenção comunicativa.
Empenho em tornar o texto mais
compreensível pelo leitor.
Interesse em explorar a dimensão estética da linguagem escrita na construção do próprio
texto.
Releitura de partes do texto produzido, em busca de aprimoramento da coesão e coerência.
Uso da revisão em favor da adequação dos textos aos padrões
normativos / Uso do conhecimento sobre os padrões normativos nos processos de revisão.

• Importância da revisão.
• Coesão e coerência.
•
• Interesse pela escrita.

• Análise linguística.
• Boa apresentação do texto.
•

• Intenção comunicativa.

•

• Revisão do texto.
• Estética da linguagem escrita.

•

• Coesão e coerência.
•
• Norma padrão.
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gramaticais* relacionados a dúvidas/problemas identificados durante
atividade de revisão, nas quais sejam
experimentadas variações na forma
de redigir, discutidos os resultados e
estabelecidas relações entre a morfossintaxe e o sentido do texto.
Prioridade estabelecida com base em
dois fatores: o que pode contribuir
para maior adequação dos textos produzidos pelos alunos e os conhecimentos prévios do grupo. Quanto à
terminologia: uso da que facilite a comunicação nas atividades de reflexão
sobre a língua, ou seja, exclusão dos
termos desnecessários, pelo fato de
não contribuírem em nada no momento.
Atividades de comparação de textos
com o mesmo problema (como inadequação ao gênero solicitado ou fuga
ao tema).
Propostas de localização de problemas de coesão/ coerência – interna
ao parágrafo ou do texto como um
todo.
Situações em que o professor Oriente
a releitura individual de textos de autoria, passo a passo, em busca da
maior adequação possível em relação
a coerência, coesão e padrões normativos da língua.
Situações em que a produção textual
é socializada pelo autor e um aluno ou
grupo sugere modificações, que podem ser aceitas ou não, após reflexão
a respeito delas, sob orientação do
professor.

• Identificação, em diferentes momentos do processo de produção textual, da necessidade de
• Substituir elementos característicos da linguagem oral ou inadequados à situação comunicativa por algum outro motivo;
• Eliminar informações redundantes ou contraditórias e introduzir
informações ausentes;
• Empregar procedimentos discursivos (narrativos, descritivos,
injuntivos, expositivos, conversacionais ou argumentativos)
mais eficazes;
• Fazer ajustes variados quanto à
coesão (referencial e sequencial);
• Corrigir inadequações referentes às convenções escritas.
• Estabelecimento de relações entre aspectos gramaticais e o
sentido do texto (com ajuda do
professor).
• Monitoramento da própria escrita passo a passo (autocorreção ao longo do processo de produção textual).
• Uso de recursos e materiais que
permitam adequar o texto aos
padrões normativos.
• Empenho na elaboração de novas versões do texto até considerá-lo de boa qualidade.
• Valorização da cooperação e do
respeito mútuo, nas situações
de produção em grupo, como fatores que contribuem para a
qualidade da produção.

•
•
•
•
•
•

Processo de revisão textual.
Linguagem oral.
Redundância.
Tipologia textual.
Coesão textual.
Inadequações na escrita.

• Aspectos gramaticais e o sentido do texto.
• Autocorreção de texto.

• Norma padrão.
• Reescrita.
• Produção coletiva.
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• Propostas de uso do procedimento de
ler em voz alta o próprio texto à procura de problemas como cacófatos,
repetições de palavras muito próximas, ausência de dados indispensáveis e outros que se fazem mais perceptíveis pela escuta.
• Situações que exijam o manuseio autônomo e competente do dicionário e
de outras fontes de informação
quanto aos padrões normativos da
língua.
• Produção de nova versão do texto, tomando por base as reflexões feitas
em parceria e/ou recomendações do
professor.

• Disponibilidade para submeter
seu texto à leitura crítica do outro e para apreciar a produção
dos colegas.
• Respeito à produção do outro no
que se refere às ideias e ao estilo do escritor.
• Comparação de opiniões e elaboração de conclusões pessoais
sobre o próprio texto.
• Colaboração, no papel de revisor, para o contínuo aprimoramento da produção escrita do
outro.
• Identificação de problemas por
meio da escuta do texto (cacófatos, redundâncias, entre outros).
• Reconhecimento da importância da leitura integral do texto
pelo autor antes de considerar
concluído o processo de produção textual.

• Leitura crítica do texto do colega.
• Respeito à produção do colega.
• Comparação de opiniões.
• Revisão do texto.

• Cacofonia e redundância.
• Importância da leitura.
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13. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 8º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições
para que os alunos aprendam e desenvolvam as capacidades que são objetivos

• Utilizar a linguagem oral de forma
adequada, em diferentes situações
comunicativas,
respeitando os diferentes modos de
falar.

Campo jornalístico-midiático
• Planejamento e produção de notícias para rádios, TV ou vídeos,
podcasts noticiosos e de opinião,
vlogs e jornais televisivos, dentre
outros possíveis, relativos a fato
e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de
apreciação e opinião – podcasts
e vlogs noticiosos, culturais e de
opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o
contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros.
• Identificação e análise de posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em
sala de aula, em redes sociais
etc.), entre outros, posicionar-se
frente a eles e buscar possíveis
soluções, como proposta de intervenção para a tese defendida
(em colaboração).
• Constatação de concepções e
valores difundidos por textos
orais persuasivos (em colaboração).

• Produção de textos
jornalísticos
orais

• Posicionamentos
sobre temas polêmicos em entrevistas, discussões e
debates

• Textos orais persuasivos.

• Propostas de atividades

• Formas de avaliação

Situações de ensino e aprendizagem para
trabalhar com os conteúdos

Situações mais adequadas para avaliar

• Campo jornalístico-midiático
• Situações que propiciem a inferência, sob
orientação do professor, de contextos socioculturais relativos a falas diversas.
• Atividades em que os alunos possam não
apenas analisar textos já prontos, mas que
planejem e produzam textos orais, observando as etapas de produção. Organizar a
produção de entrevistas e mesas de debate em áudio e em vídeo, considerando a
mídia em que será veiculada (rádio, TV ou
ambiente digital), priorizando questões locais. É importante ainda que haja a revisão
processual e final do trabalho.
• Atividades em que o aluno, a partir de materiais previamente gravados (debates, entrevistas etc.) analise o uso de recursos linguísticos e semióticos, como o reconhecimento da posição assumida pelo outro, o
movimento argumentativo usado (se negocia com ou refuta outros; se apenas defende sua própria posição), a entonação
dada ao que se fala, que sinaliza a apreciação sobre o que se fala etc.
• Atividades em que o aluno ao produzir textos orais, compreenda as etapas de produção, começando pelo planejamento, a partir de análise do contexto de produção (o
que se quer dizer, para quem, com que

Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios do aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Situações que permitam identificar e
registrar, ao longo do ano, como o
aluno:
• Demonstra compreender textos
orais;
• Utiliza a fala espontânea e a fala planejada;
• Ajusta a sua fala às situações comunicativas (diversos graus de formalismo);
• Participa de situações de intercâmbio oral (em especial, autoconfiança,
clareza das intervenções e adequação de argumentos/ contra-argumentos);
• Posiciona-se diante da fala do outro;
• Contribui nas situações avaliativas.
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• Desenvolvimento de estratégias
de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign
(esses três últimos quando não
for situação ao vivo), e avaliação
de textos orais, áudio e/ou vídeo,
considerando sua adequação
aos contextos em que foram produzidos, à forma composicional e
estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala, tais como
modulação de voz, entonação,
ritmo, altura e intensidade, respiração etc., os elementos cinésicos, tais como postura corporal,
movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.
• Engajamento e contribuição com
a busca de conclusões comuns
relativas a problemas, temas ou
questões polêmicas de interesse
da turma e/ou de relevância social (debates, defesa de pontos
de vista contra ou a favor), posicionando-se diante da diversidade de pontos de vista, na defesa de ideias próprias.
• Formulação de perguntas e detalhamento, com a ajuda dos colegas e dos professores, de
tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos
ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em
fontes diversas informações ou
dados que permitam analisar

• Planejamento
e
produção de textos
jornalísticos
orais
•

•
•
• Participação em
discussões orais
de temas controversos.

•
•

•
•
• Argumentação em
discussões orais.
•

finalidade e como dizer). Considerando os
gêneros que podem ser gravados e assistidos/ouvidos posteriormente, é preciso
prever o ensino/aprendizagem de uso de
aplicativos de captação e edição de áudio
e imagem.
Situações que favoreçam o entendimento
de que o falar e o escrever são atos que
podem ou não se complementar; entretanto, cada um deles tem seus traços característicos, que devem ser respeitados.
Assim, trazer a escrita para a fala em transmissões pelo rádio, vídeo, vlogs, dentre outros, por exemplo, exigirá do autor adaptação ao canal de comunicação em uso.
Rodas de conversa em que sejam propiciadas condições para:
Relato minucioso de casos ou experiências
vividas (considerados cômicos, originais,
emocionantes);
Recapitulação do que foi ouvido;
Posicionamento pessoal diante de diversos pontos de vista, respeitando as opiniões diferentes, ainda que em discordância;
Comentários sobre notícias relativas a
acontecimentos da realidade próxima ou
mais distante;
Exposição de opiniões e formulação de
perguntas sobre fatos presenciados ou
não, informações veiculadas pela mídia,
músicas, filmes ou espetáculos assistidos.
Situações de aprendizagem em que os alunos participem da discussão de temas
controversos, de relevância social e que
sejam de seu interesse. De início, pode-se
abordar os temas mais próximos, de questões da escola e da comunidade, através
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partes da questão e compartilhálos com a turma.
• Apresentação de argumentos e
contra-argumentos coerentes,
respeitando os turnos de fala, na
participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.
• Planejamento coletivo da realização de um debate sobre tema
previamente definido, de interesse de todos, com regras acordadas e planejamento, em grupo
de participação em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam
sustentar o posicionamento a ser
defendido (o que pode envolver
entrevistas com especialistas,
consultas a fontes diversas, o registro das informações e dados
obtidos etc.), tendo em vista as
condições de produção do debate – perfil dos ouvintes e demais participantes, objetivos do
debate, motivações para sua realização, argumentos e estratégias de convencimento mais eficazes etc., e participar de debates regrados, na condição de
membro de uma equipe de debatedor, apresentador/ mediador,
espectador (com ou sem direito a
perguntas), e/ou de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do debate,
e poder participar deforma convincente, ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude

• Argumentação e
contra argumentação em discussões

• Planejamento
debate.

de

•

•

•
•

•
•
•
•
•

de debates e outras orais, que impliquem
posicionamento, tomada de notas, entonação, etc. Os alunos poderão ser direcionados a pensar e executar um debate mais
qualificado, em que haja posicionamento
ético em relação ao que fala e ao que ouve,
respeitando cada uma dessas importantes
etapas de um debate.
Atividades de observação do falar local na
programação de rádio, com base numa
perspectiva regionalista, sob orientação
do professor.
Situações em que sejam propiciadas condições para o aprimoramento da participação planejada em intercâmbios orais, tais
como debates semiformais sobre temas
polêmicos, em que se pratique (e em que
se tematize) a defesa de pontos de vista
contra ou a favor de uma determinada posição, tomada de notas, bem como a cordialidade na discussão e o respeito aos
pontos de vista diferentes.
Situações em que seja necessário planejar
cuidadosamente a fala. Exemplos:
Entrevistas para coleta de informações sobre temas em estudo, com alternância dos
papéis de entrevistador e entrevistado atividades sequenciadas que incluam:
Definição de tópicos;
Elaboração das perguntas;
Execução da entrevista;
Registro das respostas;
Análise da relevância das informações obtidas e do desenvolvimento da entrevista
(dificuldades encontradas, aspectos positivos, procedimentos que podem ser melhorados);
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•

•

•
•

de respeito e diálogo para com
as ideias divergentes.
Planejamento de entrevistas
orais com pessoas ligadas ao
fato noticiado, especialistas etc.,
como forma de obter dados e informações sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão discutida ou temáticas em estudo,
levando em conta o gênero e seu
contexto de produção, partindo
do levantamento de informações
sobre o entrevistado e sobre a temática e da elaboração de um roteiro de perguntas, garantindo a
relevância das informações mantidas e a continuidade temática,
realização de entrevista e edição
em áudio ou vídeo, incluindo
uma contextualização inicial e
uma fala de encerramento para
publicação da entrevista isoladamente ou como parte integrante
de reportagem multimidiática,
adequando-a a seu contexto de
publicação e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática.
Associação de informações relativas a aspectos lexicais, fonológicos, morfossintáticos e semânticos que contribuam para a adequação de usos mais formais da
fala.
Campo de atuação na vida pública
Discussão/Debate de casos, reais ou simulações, submetidos a
juízo, que envolvam (supostos)

• Entrevistas orais

• Adequação
aos
usos formais da
fala

• Debates
sobre
desrespeitos aos
textos legais e normativos.

• Situações de análise do processo de comunicação verbal pelo rádio: propósitos de
alguns gêneros (como entrevista, propaganda, noticiário, mesa-redonda); temáticas, níveis e registros da linguagem (informal espontânea ou planejada, formal, dos
jovens, própria de uma profissão...); formas típicas da fala de diversos apresentadores; recursos de persuasão e de argumentação.
• Campo de atuação na vida pública
• Realização de atividades em que os alunos
possam ter um primeiro contato com os
textos normativos (ECA, Código de trânsito,
Código de defesa do consumidor, etc.).
Para isso é necessário que:
• As atividades sejam realizadas por meio de
projetos interdisciplinares, a fim de adquirirem maior abrangência.
• Realizar atividades de retextualização
para linguagem mais informal, para ajudar
na compreensão dos textos.
• Proporcionar discussões coletivas em que
o objetivo seja analisar casos próximos a
eles, sob a ótica dos textos legais. Ex.: analisar propagandas e associá-las ao Código
de defesa do consumidor, analisando se
são apropriadas, se ferem aos diretos, etc.
• Situações em que o aluno participe de debates, palestras e reuniões, e se posicione
de forma consistente e persuasiva para
sustentar uma discussão, assembleia, reuniões de colegiado da escola, de agremiações e outras situações de apresentação
de propostas e defesas de opiniões. Podese sugerir que os alunos tomem notas, gravem, para que planejem uma resposta
mais qualificada.
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•

•
•

•

desrespeitos a artigos do ECA, do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do
mercado publicitário etc., como
forma de criar familiaridade com
textos legais – seu vocabulário,
formas de organização, marcas
de estilo etc. -, de maneira a facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de textos normativos (se e quando isso for necessário) e possibilitar a compreensão do caráter interpretativo
das leis e as várias perspectivas
que podem estar em jogo.
Posicionamento de forma consistente e persuasiva para sustentar uma discussão, assembleia,
reuniões de colegiados da escola, de agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões,
respeitando as opiniões contrárias e propostas alternativas e
fundamentando seus posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e
propostas claras e justificadas.
Monitoramento da fala, levando
em conta as reações dos interlocutores.
Posicionamento crítico quanto a
textos orais persuasivos e/ou
que veiculem conteúdos discriminatórios.
Anotações de discussões, debates, palestras, apresentação de

• Discussão oral e
respeito a opiniões
e falas do outro.

• Discussão em textos orais persuasivos.
• Discussão em textos orais persuasivos
• Registro de debates,
palestras,

• Situações em que o aluno tome notas,
identificando as informações mais relevantes apresentadas em debates, palestras, aulas como forma de documentar o
evento e apoiar a própria fala (que pode se
dar no momento do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em
outros contextos públicos, como diante
dos representados).
• Discussão coletiva de situações para problemas de planejamento, organização,
adequação à circunstância e de efetividade persuasiva da fala.
• Atividades de tematização do uso integrado das linguagens musical e verbal no
rádio.
• Atividades de apreciação de canções: linguagem coloquial (predomínio do emprego
de vocabulário cotidiano); relação entre temática e ritmo; referências a espaços e
momentos históricos; conjunção verbo melódica; figuras fônicas.
• Atividades sequenciadas, desenvolvidas
no âmbito ou não de projetos, que incluam
planejamento, ensaio e análise crítica. Por
exemplo, simulação de entrevista no rádio:
• Definição de um entrevistado;
• Pesquisa sobre ele;
• Elaboração de um roteiro de entrevista;
• Elaboração das perguntas;
• Análise crítica das perguntas a serem realizadas por parte da “equipe de produção
do programa”.
• Simulação de situações de comunicação
formal e informal, a partir de um mesmo
tema, seguida de análise das construções
sintáticas, das escolhas lexicais (inclusive,
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•

•
•
•
•

propostas, reuniões, como forma
de documentar o evento e apoiar
a própria fala (que pode se dar
no momento do evento ou posteriormente, quando, por exemplo,
for necessária a retomada dos
assuntos tratados em outros
contextos públicos, como diante
dos representados).
Compreensão e comparação das
diferentes posições e interesses
em jogo em uma discussão ou
apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do
que está sendo proposto e,
quando for o caso, formular e negociar propostas de diferentes
naturezas relativas a interesses
coletivos envolvendo a escola ou
comunidade escolar.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
Identificação de variações intrínsecas ao processo linguístico,
produzidas por fatores:
Técnicos (diferentes domínios da
ciência e da tecnologia).
Organização dos dados e informações pesquisados em painéis
ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de
produção, o tempo disponível, as
características do gênero apresentação oral, a multissemiose,
as mídias e tecnologias que serão utilizadas e ensaio da apresentação, considerando também
elementos paralinguísticos e

apresentação de
propostas, reuniões, entre outros
gêneros.

•
•
•

• Diferentes posicionamentos em discussões orais.

•
•
•

• Variações intrínsecas ao processo
linguístico.

• Organização
de
painéis e slides.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

gírias e jargões), dos possíveis traços de
regionalismo...
Situações de análise, orientada pelo professor, das intenções do enunciador de
uma fala pública.
Situações em que seja necessário planejar
cuidadosamente a fala. Exemplos:
a) seminários, apresentação oral sobre temas em estudo nas diferentes áreas de conhecimento atividades sequenciadas que
incluam:
Exame da extensão do conhecimento partilhado entre os participantes da situação;
Elaboração de roteiro prévio à busca de
fontes;
Consultas pertinentes à informação procurada;
Seleção de recursos complementares;
Elaboração de roteiro final;
Apresentação das conclusões;
Avaliação conjunta da forma e do conteúdo da exposição;
b) resumos de notícias ouvidas atividades
sequenciadas que incluam:
Escuta atenta;
Esclarecimento de dúvidas;
Identificação dos tópicos principais;
Organização prévia da fala;
c) debates sobre temas polêmicos, em que
se pratique (e em que se tematize) a defesa de pontos de vista próprios (contra ou
a favor de uma determinada posição), bem
como a cordialidade na discussão e o respeito aos pontos de vista diferentes;
d) júri simulado, em que a defesa de um
ponto de vista ou outro independe da opinião pessoal real (uma vez que se trata de
uma simulação); a turma é organizada em
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•

•

•
•

•

cinésicos, e proceder à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento
e da definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou
fala espontânea sem leitura da
exposição e com previsão de participação do público.
Definição do recorte temático da
entrevista e do entrevistado, levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre o
tema da entrevista, elaboração
de roteiro de perguntas, realização de entrevista, a partir do roteiro, abrindo possibilidades
para fazer perguntas a partir da
resposta, se o contexto permitir,
tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente
as informações obtidas, de
acordo com os objetivos estabelecidos.
Reconhecimento da importância
da adequação da própria fala ao
objetivo, ao contexto comunicativo e ao (s) interlocutor (es).
Inferência da intenção do locutor.
Estabelecimento de considerações e formulação de problematizações pertinentes, em momentos oportunos, em situações
de aulas, apresentação oral, seminário etc.
Anotações de vídeo aulas, aulas
digitais,
apresentações

•

• Recorte temático
de entrevista e entrevistado.

•

• Adequação da fala
ao contexto comunicativo.
• Intenção comunicativa.

• Registro de vídeo
aulas,
aulas

•

•

grupos de defesa de opiniões opostas, que
devem antecipar os argumentos do/s
grupo/s de posição diferente, preparar a
própria argumentação e, ao final, avaliar a
qualidade e eficácia dos argumentos utilizados.
Situações em que o aluno participe de debates, palestras e reuniões, e se posicione
de forma consistente e persuasiva para
sustentar uma discussão, assembleia, reuniões de colegiado da escola, de agremiações e outras situações de apresentação
de propostas e defesas de opiniões. Podese sugerir que os alunos tomem notas, gravem, para que planejem uma resposta
mais qualificada.
Situações em que o aluno tome notas,
identificando as informações mais relevantes apresentadas em debates, palestras, aulas como forma de documentar o
evento e apoiar a própria fala (que pode se
dar no momento do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em
outros contextos públicos, como diante
dos representados).
Apreciação de situações de comunicação
oral, presenciadas ou gravadas, com foco
em recursos discursivos semânticos, sintáticos, prosódicos e gestuais.
Situações de compreensão e comparação
das diferentes posições e interesses em
jogo em uma discussão ou apresentação
de propostas, avaliando a validade e força
dos argumentos e as consequências do
que está sendo proposto e, quando for o
caso, formular e negociar propostas de diferentes naturezas relativas a interesses
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•
•
•
•
•
•

•
•

multimídias, vídeos de divulgação científica, documentários e
afins, identificando, em função
dos objetivos, informações principais para apoio ao estudo e realizando, quando necessário,
uma síntese final que destaque e
reorganize os pontos ou conceitos centrais e suas relações e
que, em alguns casos, seja
acompanhada de reflexões pessoais, que podem conter dúvidas, questionamentos, considerações etc.
Campo artístico-literário
Identificação de variações intrínsecas ao processo linguístico,
produzidas por fatores:
Geográficos (variações regionais,
urbanas e rurais);
Históricos (linguagem do passado e do presente);
Sociológicos (gêneros, gerações,
classe social).
Distinção entre os padrões da linguagem oral e os da escrita em
textos predominantemente narrativos ou descritivos (em colaboração).
Identificação de marcas do falar
cotidiano em manifestações populares tradicionais.
Representação de cenas ou textos dramáticos, considerando,
na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e
paralinguísticos das falas (timbre
e tom de voz, pausas e hesitações,
entonação
e

digitais, apresentações
multimídias, vídeos de divulgação
científica, documentários e afins.

•
•

• Variações linguísticas.

•

•

• Padrões da linguagem oral e da escrita.

•
•
•
•
•

• Marcas do falar cotidiano.
• Textos dramáticos.

•

coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Situações de aprendizagem em que os alunos possam organizar dados de pesquisas
em painéis, cartazes, slides, a fim de sustentar uma apresentação oral para ouvintes, seminários, etc. O ideal é que o aluno
exercite o planejamento (levando em consideração os itens a serem observados,
que estão descritos no corpo do conteúdo), que pense no tempo que vai gastar,
nos recursos que vai utilizar para apoiar a
fala, a fim de preparar-se.
Atividades que favoreçam o progressivo
domínio da expressão oral: a fala com objetivos diversos dos que existem na conversa informal. Exemplos:
a) entrevistas para coleta de informações
sobre temas em estudo, com alternância
dos papéis de entrevistador e entrevistado
atividades sequenciadas que incluam:
Definição de tópicos;
Elaboração das perguntas;
Execução da entrevista;
Registro das respostas;
Análise da relevância das informações obtidas e do desenvolvimento da entrevista
(dificuldades encontradas, aspectos positivos, procedimentos que podem ser melhorados);
Situações em que os alunos, a partir de
práticas como debate, palestras, reuniões,
aulas e suas variantes em outras mídias,
façam anotações: para alimentar outras
produções escritas com a finalidade de documentar processos e resultados do que
foi apreendido a partir do conteúdo assistido; para registro pessoal, visando a
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expressividade, variedades e registros linguísticos), os gestos e
os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem, e
elaborando as rubricas indicadas
pelo autor por meio do cenário,
da trilha sonora e da exploração
dos modos de interpretação.
• Leitura em voz alta de textos literários diversos – como poemas,
contos de amor, de humor, de
suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem
como leituras orais capituladas
(compartilhadas ou não com o
professor) de livros de maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de
aventura, literatura infanto-juvenil, contar/recontar histórias
tanto da tradição oral (causos,
contos de esperteza, contos de
animais, contos de amor, contos
de encantamento, piadas, dentre
outros) quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do
texto por meio de uma leitura ou
fala expressiva e fluente, que
respeite o ritmo, as pausas, as
hesitações, a entonação indicados, tanto pela pontuação
quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc.,
gravando essa leitura ou esse
conto/reconto, seja para análise
posterior, seja para produção de
audiobooks de textos literários
diversos ou de podcasts de

• Oralização de textos literários

reflexão sobre o registrado; como apoio à
fala durante a participação em situações
orais como discussões, debates, seminários.
Campo artístico-literário
• Situações de abordagem de aspectos relacionados ao traço cultural, usando como
matéria-prima de discussão em sala algumas manifestações populares tradicionais
(quadrilhas, por exemplo). Importante: a
contestação das visões preconceituosas
que, por vezes, perpassam a análise discursiva da fala de determinadas regiões
brasileiras.
• Atividades em que os alunos tenham contato com o texto para dramatização, com
foco nos aspectos paralinguísticos que ajudam na construção de sentido do texto.
Propor a oralização dramatizada desses
textos, mas antes, explicar esses elementos, bem como o que são e para que servem as rubricas, entre outros. Essas atividades podem ser realizadas de maneira interdisciplinar com a disciplina de Arte.
• Situações de aprendizagem nas quais o
aluno possa exercitar a leitura expressiva,
para que possa interpretar os sentimentos
e emoções repassadas pelo texto literário
e para que haja o desenvolvimento da fluência leitora, em que se identificam as
pausas, o ritmo, a entonação etc. para que
não configure uma atividade isolada, e
para que seja realizada de modo produtivo, sugere-se que o professor a associe a
práticas como saraus, oficinas de criação
artística, criação de vídeos para blogs nas
redes sociais, entre outros.
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• Ler, de modo autônomo e voluntário,
textos correspondentes aos diversos gêneros previstos para o ano e
desenvolver procedimentos adequados de estudo,
considerando as
especificidades de
cada gênero.

leituras dramáticas, com ou sem
efeitos especiais, e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto
de forma livre quanto de forma
fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os
recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários
aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação,
o emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais,
bem como eventuais recursos de
gestualidade e pantomima que
convenham ao gênero poético e
à situação de compartilhamento
em questão.
• Campo jornalístico midiático
• Diferenciação de liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a
esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia, quando for o caso.
• Análise e comparação de peças
publicitárias variadas (cartazes,
folhetos, outdoor, anúncios e
propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de
forma a perceber a articulação
entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas peças ao público-alvo, aos
objetivos do anunciante e/ou da
campanha e à construção composicional e estilo dos gêneros
em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de

• Diferenciação de
liberdade de expressão de discursos de ódio.

• Formas de composição de texto publicitário.

• Atividades em que os alunos tenham contato com jornais e revistas locais, impressos ou digitais, com vistas a discutirem o
posicionamento ético do sujeito e argumentarem frente a questões de conflito,
em situações de leitura. Discutir ainda a diferença entre liberdade de expressão e
discurso.
• Atividades de análise de peças publicitárias que possam ser mais significativas
para os alunos, para que compreendam e
analisem as estratégias e argumentos utilizados para chamar a atenção, bem como
seu caráter apelativo. As atividades também devem favorecer a reflexão sobre a
relação que o discurso publicitário das propagandas tem com consumismo, padrões
de beleza, propaganda e ética, entre outras possibilidades.
• Atividades em que os alunos possam ter
contato com os gêneros notícia, reportagem, entrevistas, charges e tirinhas, a fim
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Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios do aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos,
de como o aluno procede como leitor
voluntário e autônomo, não só em situações de explícito caráter avaliativo.
• Observação da atitude do aluno em
espaços mediadores de leitura:
• Interesse em frequentar;
• Adequação de procedimentos;
• Iniciativa quanto à seleção de textos
pelo prazer de ler.
• Propostas que permitam identificar
como está o aluno e o quanto evoluiu
em relação a:
• Interesse em ouvir a leitura;
• Interesse em dedicar-se à leitura;
• Interesse em ler oralmente;

•

•

•

•

compreensão (e produção) de
textos pertencentes a esses gêneros.
Identificação, em notícias, do
fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e fotorreportagens, o fato ou a temática
retratada e a perspectiva de
abordagem, em entrevistas, os
principais
temas/subtemas
abordados, explicações dadas
ou teses defendidas em relação
a esses subtemas; em tirinhas,
memes, charge, a crítica, ironia
ou humor presente.
Identificação e análise dos efeitos de sentido que fortalecem a
persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias
de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como
imagens, tempo verbal, jogos de
palavras, figuras de linguagem
etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes.
Inferência e justificava, em textos multissemióticos – tirinhas,
charges, memes, gifs etc., do
efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos
iconográficos, de pontuação etc.
Análise dos interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no
campo e as condições que fazem

• Identificação de
fatos e temas em
textos
jornalísticos.

• Recursos persuasivos em textos publicitários.

• Recursos persuasivos em textos publicitários.

• Interesses e novas
tecnologias
no
campo jornalístico.

de identificar a temática abordada, as marcas de impessoalidade, a diferença entre
opiniões a argumentos e a relação de sentido entre o texto verbal e não verbal. Para
os sextos e sétimos, selecionar textos mais
informativos e com grau de complexidade
adequado às turmas, com menor grau de
posicionamento crítico. Para os oitavos e
nonos, textos mais complexos e com maior
nível de criticidade e argumentação. É possível e importante que se utilizem, também, jornais locais, na realização de rodas
de conversa e de leitura para que os alunos coloquem os textos em comparação e
construam sentidos.
• Situações de aprendizagem que coloquem
os alunos em contato com as estratégias
de persuasão dos textos publicitários, que
estimulam e induzem ao consumo. Explorar outdoors, cartazes de supermercado
do tipo “Compre 2 e leve 3”, a fim de que
percebam os jogos de palavras, as imagens utilizadas para chamar a atenção, e
que reflitam a respeito do quanto isso influencia o consumidor.
• Situações de aprendizagem que permitam, antes da identificação dos efeitos de
ironia e humor, conhecer o contexto (fatos,
acontecimentos, notícias) que deram origem ao meme ou charge, para que se compreenda a intertextualidade e a interdiscursividade.
• Situações de análise dos interesses que
movem o campo jornalístico, refletindo sobre a rapidez e a instantaneidade das informações e suas consequências (dentre
elas, o risco de um tratamento superficial
do fato ou assunto); a criação de canais de
notícias independentes; a abertura para
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• Autoconfiança diante de leituras desafiadoras;
• Participação nas atividades coletivas
de comentário e apreciação de texto;
• Seleção de textos que atendam a
seus objetivos;
• Manuseio cuidadoso dos suportes de
textos escritos;
• Utilização de estratégias adequadas
para a compreensão dos diversos
textos;
• Uso de dados textuais para construção de argumentos;
• Identificação de relações entre ideias
do texto;
• Compreensão de linguagem figurada
e de sentidos que se encontram nas
entrelinhas;
• Estabelecimento de relações entre
texto, ilustração e outros recursos
complementares;
• Iniciativa de procurar fontes adequadas para resolver dúvidas ou ampliar
o conhecimento;
• Desembaraço e fluência na leitura
oral – ritmo, inflexão, efeito produzido nos ouvintes;
• Iniciativa para ampliação do repertório de leitura.
• Provas de interpretação de textos, focadas nos conteúdos trabalhados.
• Propostas (além das indicadas
acima) que permitam identificar
como está o aluno e o quanto evoluiu
em relação a:
• Curiosidade acerca dos textos para
estudo das diferentes áreas do conhecimento;

•

•

•

•

•

da informação uma mercadoria,
de forma a poder desenvolver
uma atitude crítica frente aos
textos jornalísticos.
Identificação e comparação das
várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir sobre
os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas
sobre o que noticiar e o que não
noticiar, o destaque/enfoque
dado e a fidedignidade da informação.
Análise das diferentes práticas
(curtir, compartilhar, comentar,
curar etc.) de textos pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.) envolvidos
no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma
presença mais crítica e ética nas
redes.
Análise de textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas
de leitores, comentários, posts
de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionamento de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa
frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos.
Comparação de opiniões e informações veiculadas em diferentes textos sobre um mesmo assunto.
Comparação de opiniões sobre o
que foi lido.

• Comparação
de
fontes de editorias
de jornais.

• Práticas
(curtir,
compartilhar, comentar etc.) da
cultura digital.

• Textos de opinião
(artigos de opinião,
editoriais,
cartas de leitores,
comentários,
posts de blog e de
redes
sociais,
charges, memes,
gifs etc)
• Comparação
de
opiniões.
• Comparação
opiniões

de

uma participação mais ativa dos leitores
que influenciam as pautas dos jornais e se
tornam produtores de conteúdo (com envio de fotos, vídeos e textos verbais); o fenômeno das fakenews e a presença mais
ostensiva da propaganda. Possibilidade de
trabalho interdisciplinar com a Língua Inglesa, no que se refere à distinção e análise da qualidade das informações em textos jornalísticos.
• Situações de leitura para identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, de
forma a refletir sobre os tipos de fato que
são noticiados e comentados, as escolhas
sobre o que noticiar e o que não noticiar, o
destaque/enfoque nas fakenews e a fidedignidade da informação, desenvolvendo
no aluno uma atitude crítica em relação ao
campo jornalístico.
• Situações de análise das diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar
etc.) de textos pertencentes a diferentes
gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.), envolvidos
no trato com a informação e opinião, de
forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes, reconhecendo as intencionalidades do outro, posicionando-se
criticamente em relação ao que lê, discutindo também sobre as consequências de
se compartilhar ou “curtir” informações e
opiniões que expressam desrespeito ou
veiculem preconceito ou ódio, investindo
na preparação dos alunos para uma curadoria de textos, de forma a construírem
uma visão mais ampla e complexa sobre
ela, e a importância de comentarem com
mais propriedade, recusando os discursos
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• Localização e destaque das informações mais relevantes de textos expositivos;
• Organização e síntese das informações selecionadas; interesse em obter mais informações sobre o assunto estudado;
• Empenho na pesquisa;
• colaboração nas atividades em parceria.

• Análise de relações entre partes
e elementos do texto: encadeamento lógico, causa-efeito, razão-consequência, fato-opinião,
proposição-argumento.
• Identificação, no texto, de mecanismos que asseguram a progressão temática (em colaboração).
• Inferência das intenções do autor e validação com base em elementos do texto.
• Justificativa de diferenças ou semelhanças no tratamento dado a
uma mesma informação veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços de checadores de fatos
• Identificação e avaliação de teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo
(carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica
etc.), posicionando-se frente à
questão controversa de forma
sustentada.
• Análise do efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação
textual de paráfrases, citações,
discurso direto, indireto ou indireto livre.
• Análise do uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração
do título, escolhas lexicais, construções
metafóricas,
a

• Relação entre partes e elementos do
texto.
• Progressão temática
• Intenções de autores dos textos.
• Diferenças e semelhanças
em
uma mesma informação.
• Textos argumentativos (carta de leitor, comentário,
artigo de opinião,
resenha
crítica
etc.).

• Efeito de sentido
de paráfrases, citações e tipos de
discurso.
• Recursos persuasivos em textos argumentativos diversos.

inflamados, unilaterais e antiéticos. A atividade deve possibilitar ao aluno o reconhecimento das intencionalidades do outro (por meio da análise dos recursos usados na produção dos sentidos do que o outro disse) e de se posicionar criticamente
em relação ao que lê — o que significa desenvolver uma participação qualificada do
adolescente e do jovem. Importante também favorecer discussões sobre as consequências de se compartilhar ou "curtir" informações e opiniões que expressem desrespeito ou veiculem preconceito ou ódio,
investindo na preparação dos alunos para
uma curadoria de textos, além da averiguação da fidedignidade das informações
e da pesquisa de diferentes perspectivas
sobre uma questão, de forma a construírem uma visão mais ampla e complexa sobre ela e as comentarem com mais propriedade, recusando os discursos inflamados, unilaterais e antiéticos.
• Atividades de roda de leitura para análise
de textos de opinião (artigos de opinião,
editoriais, cartas de leitores, comentários,
posts de blog e de redes sociais, charges,
memes, gifs etc.) em que os alunos possam compartilhar leituras feitas e exercitar
a argumentação junto aos seus pares — o
que também possibilita o exercício de respeito à palavra do outro, posicionando-se
de forma crítica e fundamentada, ética e
respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados aos textos, reconhecendo que opinião e argumentação se constroem com
recursos das diferentes linguagens, buscando informações para aprofundar o conhecimento sobre o assunto/fato que é
objeto de crítica e selecionando
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explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e seus
efeitos de sentido.
• Análise, em notícias, reportagens
e peças publicitárias em várias
mídias, dos efeitos de sentido devido ao tratamento e à composição dos elementos nas imagens
em movimento, à performance, à
montagem feita (ritmo, duração
e sincronização entre as linguagens –complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das músicas e efeitos sonoros.
• Campo de atuação na vida pública
• Identificação, tendo em vista o
contexto de produção, da forma
de organização dos textos normativos e legais, da lógica de hierarquização de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial
(título – nome e data – e
ementa), blocos de artigos
(parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos (capute parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua implementação), e análise de efeitos
de sentido causados pelo uso de
vocabulário técnico, pelo uso do
imperativo, de palavras e expressões que indicam circunstâncias,
como advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade, como alguns
pronomes indefinidos, de forma

• Composição dos
elementos (imagens, movimentos,
sons etc.) de notícias, reportagens
e peças publicitárias.

• Forma de organização dos textos
legais e normativos.

argumentos relevantes que fundamentem
seu posicionamento. O desenvolvimento
desta atividade é importante também para
a produção de textos, uma vez que a análise tem como fim uma "resposta do leitor".
• Atividades em que os alunos analisem as
diferenças ou semelhanças no tratamento
dado a uma mesma informação veiculada
em textos diferentes e percebam os efeitos de sentido produzidos pelos recursos
linguísticos usados; apurem informações,
desenvolvendo procedimentos de curadoria; posicionem-se em relação aos enfoques dados aos fatos/assuntos veiculados, produzindo textos escritos ou orais,
utilizando sites especializados em checar
fatos. Importante os alunos observarem
que há jornais e revistas, por exemplo, que
tendem a ser menos rigorosos na apuração das informações que veiculam, como
acontece com as revistas comumente categorizadas como "revistas de fofocas".
• Atividades de leitura de identificação e
avaliação de teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos
e contra-argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.),
posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada, ou seja, justificando o posicionamento assumido com relação aos textos argumentativos analisados.
• Atividades de leitura de textos jornalísticos
para análise de como os autores incorporam, em seus textos, os discursos de outros (apropriação textual de paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto
livre), possibilitando compreender, por
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a poder compreender o caráter
imperativo, coercitivo e generalista das leis e de outras formas
de regulamentação.
• Posicionamento em relação aos
conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas de
participação social, sobretudo
àquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas próprias das culturas juvenis que pretendam denunciar,
expor uma problemática ou “convocar” para uma reflexão/ação,
relacionando esse texto/produção com seu contexto de produção e relacionando as partes e
semioses presentes para a construção de sentidos.
• Posicionamento crítico quanto a
textos persuasivos e/ou que veiculem conteúdos discriminatórios (em colaboração).
• Relação entre textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou local que envolvam direitos, em especial, de crianças, adolescentes
e jovens – tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a
Constituição Brasileira, o ECA, e
a regulamentação da organização escolar – por exemplo, regimento escolar -, a seus contextos
de produção, reconhecendo e
analisando possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e

• Práticas não institucionalizadas de
participação social
(Hip hop, grafitte,
slam etc).

• Textos
vos.

persuasi-

• Textos e documentos legais e normativos (Declaração
dos direitos humanos, Constituição
Brasileira, ECA).

exemplo, a relevância que essas vozes assumem no discurso do jornalista e como
são usadas para dar ênfase ao recorte ou
enfoque escolhido, sinalizando a não neutralidade de textos supostamente objetivos, como as notícias. Diante de uma reportagem, por exemplo, perceber um predomínio de citações ou de discurso direto
para trazer ao texto diferentes vozes que
apresentam uma mesma ideia, versão ou
um mesmo posicionamento sobre o fato
ou assunto, em oposição a outras vozes
discordantes a essa ideia, versão ou posicionamento que são apenas parafraseadas pelo jornalista.
• Atividades de análise, observação, reconhecimento e compreensão do uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e seus efeitos de
sentido em gêneros como: comentários,
crônicas, artigos de opinião, charges, propagandas etc.
• Atividades de leitura de notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias para análise dos efeitos de sentido
devido ao tratamento e à composição dos
elementos nas imagens em movimento, à
performance, à montagem feita (ritmo, duração e sincronização entre as linguagens
– complementaridades, interferências
etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e
sampleamentos das músicas e efeitos sonoros. Por exemplo, entender, em uma
peça publicitária para televisão, como imagem em movimento, cenário, luzes, fundo
musical e texto verbal se articulam para
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fatos históricos e sociais, como
forma de ampliar a compreensão
dos direitos e deveres, de fomentar os princípios democráticos e
uma atuação pautada pela ética
da responsabilidade (o outro tem
direito a uma vida digna tanto
quanto eu tenho).
• Exploração e análise de instâncias e canais de participação disponíveis na escola(conselho de
escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos,
etc.), no munícipio ou no país, incluindo formas de participação
digital, como canais e plataformas de participação (como portal e-cidadania), serviços, portais
e ferramentas de acompanhamentos do trabalho de políticos e
de tramitação de leis, canais de
educação política, bem como de
propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma a
participar do debate de ideias e
propostas na esfera social e a engajar-se com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade.
• Análise, a partir do contexto de
produção, da forma de organização das cartas abertas, abaixoassinados e petições on-line
(identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita,
acompanhada ou não de uma
breve apresentação da problemática e/ou de justificativas que

• Canais de participação social.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
• Formas de organização de cartas
abertas, abaixo-assinados e petições
on-line.

•

produzir certo efeito de prazer ou de tensão, dependendo daquilo que se quer expressar; ou como, em uma reportagem ou
notícia radiofônica, a entonação, as pausas, os efeitos sonoros etc., ajudam a produzir este ou aquele efeito.
Roda de leitores para:
Manuseio compartilhado de jornais do dia
– leitura conjunta da primeira página de
cada um; seleção de questão a ser debatida a partir do conteúdo de algum/alguns
de seus textos (notícia, reportagem,
charge, entrevista, artigo, editorial, carta
de leitor, resenha, propaganda); discussões sobre a distinção entre fato e opinião/ comentário.
Situações de posicionamento crítico
quanto a:
Tema;
Informações implícitas (inferência);
Pluralidade de sentidos, ambiguidades,
subentendidos (sentidos denotativos/ literal e conotativo/figurado);
Relações entre texto, imagens a ele associadas e outros recursos gráficos complementares;
Vínculos intertextuais.
Campo de atuação na vida pública
Situações de leitura de gêneros textuais diferentes em que o aluno, em parceria, delimite um problema, localizando as fontes
de informação pertinentes para resolvê-lo.
Situações de aprendizagem em que os alunos possam ter contato com os textos normativos, e que visem o reconhecimento
das especificidades desses textos, marcados por um conteúdo de caráter normativo, reconhecendo também as especificidades da esfera jurídica em que os textos
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visam sustentar a reivindicação)
e a proposição, discussão e aprovação de propostas políticas ou
de soluções para problemas de
interesse público, apresentadas
ou lidas nos canais digitais de
participação, identificando suas
marcas linguísticas, como forma
de possibilitar a escrita ou subscrição consciente de abaixo-assinados e textos dessa natureza e
poder se posicionar de forma crítica e fundamentada frente às
propostas.
• Comparação de propostas políticas e de solução de problemas,
identificando o que se pretende
fazer/implementar, por que (motivações, justificativas), para que
(objetivos, benefícios e consequências esperados), como
(ações e passos), quando etc., e
a forma de avaliar a eficácia da
proposta/solução, contrastando
dados e informações de diferentes fontes, identificando coincidências, complementaridades e
contradições, de forma a poder
compreender e posicionar-se criticamente sobre os dados e informações usados em fundamentação de propostas e análise da coerência entre os elementos, de
forma a tomar decisões fundamentadas.
• Campo das práticas de estudo e
pesquisa

• Propostas para solução de propostas diversas.

• A importância da
leitura.

são mencionados. Uma sugestão são as
rodas de leitura, para que possam compartilhar os textos, mesmo que ainda não conheçam os significados (haja vista que
esse trabalho será gradativo). Em seguida,
podem tentar construir significados para
os textos, negociando as interpretações,
até chegar à construção de sentido.
• Pesquisa a respeito das práticas artísticas,
manifestações culturais (Academia Juvenil
de Letras, por exemplo) e atividades próprias da cultura juvenil que sejam realizadas na comunidade ou nos bairros da cidade, e dos gêneros envolvidos nelas (poemas, raps, repentes etc.), a fim de que
possam formar opiniões sobre os conteúdos envolvidos.
• Situações de estudo de textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou local, que envolvam direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração
dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA -, e a regulamentação da organização escolar – por exemplo, regimento escolar -, a seus contextos de produção, reconhecendo e analisando possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e fatos históricos e sociais, como forma de ampliar a
compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios democráticos e uma
atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida
digna tanto quanto eu tenho), colocandose no lugar do outro, experimentando e valorizando diferentes vivências culturais e,
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• Valorização e uso da leitura
como fonte de aprendizagem e
informação.
• Identificação do propósito do estudo a ser feito.
• Estabelecimento de relações entre informações novas e conhecimentos prévios.
• Articulação de índices textuais e
contextuais para validação ou reformulação de hipóteses levantadas, antes e ao longo da leitura,
quanto ao conteúdo do texto.
• Estabelecimento de relação entre acepção da palavra e contexto.
• Uso de múltiplas estratégias
para resolver dúvidas quanto ao
sentido do que foi lido inclusive,
consulta a diferentes fontes.
• Leitura em voz alta, de forma expressiva e adequada a situações
comunicativas que justifiquem
esse tipo de leitura.
• Valorização do uso de procedimentos de estudo adequados.
• Estudo de textos expositivos:
• Observação da estrutura textual
(lógica que determina a sequência/organização
interna
do
texto);
• Identificação do tema;
• Localização tanto das informações principais como das complementares e análise da articulação entre elas;

• Procedimento de
leitura (objetivo do
estudo).
• Estratégia de leitura.
• Estratégia de leitura
(levantamento de hipótese).
•
• Acepção e contexto de palavras.
• Procedimento de
estudo (pesquisa).
• Leitura em voz alta
(oralização)
• Leitura em voz alta
(oralização)
• Estudo de textos
expositivos.

ao mesmo tempo, atuando em favor da
desconstrução de desigualdades que ferem direitos básicos, como o direito à vida,
levando as discussões para o universo
mais amplo e retornando para questões locais. Possibilidade de desenvolver projetos
interdisciplinares, uma vez que a diversidade humana é objeto de estudo de diferentes perspectivas. Trabalho com História, no que se refere a conhecer e identificar relações entre textos legais sobre direitos humanos, as normas de convivência
dos locais de vivência do aluno, processos
de afirmação de direitos e instituições voltadas à defesa desses direitos.
• Situações de exploração e análise de instâncias e canais de participação disponíveis na escola (conselho de escola, outros
colegiados, grêmio livre), na comunidade
(associações, coletivos, movimentos, etc.),
no munícipio ou no país, incluindo formas
de participação digital, como canais e plataformas de participação (como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas
de acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de
educação política, bem como de propostas
e proposições que circulam nesses canais,
de forma a participar do debate de ideias
e propostas na esfera social e a engajar-se
com a busca de soluções para problemas
ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade, conhecendo as características dos espaços de circulação de
gêneros que impliquem solicitação e/ou
reclamação de direitos, participação na
vida política da escola, comunidade, estado ou país — e textos que possibilitem
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• Estabelecimento de relações entre o texto e recursos de natureza
suplementar que o acompanham;
• Esclarecimento de dúvidas (releitura, consulta a fontes diversas);
• Seleção das informações necessárias para o estudo do momento;
• Elaboração de resumo ou (em colaboração) esquema.
• Reconhecimento dos diferentes
recursos expressivos utilizados
na produção de um texto expositivo e seu papel no estabelecimento do “estilo” do autor (em
colaboração).
• Análise de sínteses relativas a
textos estudados quanto à configuração e à informatividade.
• Reflexão sobre a relação entre os
contextos de produção dos gêneros de divulgação científica –
texto didático, artigo de divulgação científica, reportagem de divulgação científica, verbete de
enciclopédia (impressa e digital),
esquema, infográfico (estático e
animado), relatório, relato multimidiático de campo, podcasts e
vídeos variados de divulgação científica etc. – e os aspectos relativos à construção composicional
e às marcas linguísticas características desses gêneros, de
forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros.

• Recursos expressivos em textos expositivos.

• Análise de sínteses.
• Gêneros de divulgação científica.

essas ações —, o que permite aos alunos
que organizem o seu discurso (oral ou escrito) utilizando recursos adequados aos
interlocutores, com vistas a atingir seus
objetivos.
• Atividades de análise, a partir do contexto
de produção, da forma de organização das
cartas abertas, abaixo-assinados e petições on-line (identificação dos signatários,
explicitação da reivindicação feita, acompanhada ou não de uma breve apresentação da problemática e/ou de justificativas
que visam sustentar a reivindicação) e a
proposição, discussão e aprovação de propostas políticas ou de soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou lidas nos canais digitais de participação, identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita
ou subscrição consciente de abaixo-assinados e textos dessa natureza e poder se
posicionar de forma crítica e fundamentada frente às propostas.
• Situações de comparação de propostas
políticas e de solução de problemas, identificando o que se pretende fazer/implementar, por que (motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios e consequências esperados), como (ações e
passos), quando etc., e a forma de avaliar
a eficácia da proposta/solução, contrastando dados e informações de diferentes
fontes, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma
a poder compreender e posicionar-se criticamente sobre os dados e informações
usados em fundamentação de propostas e
análise da coerência entre os elementos,
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• Comparação, com a ajuda do
professor, de conteúdos, dados e
informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências,
identificando
coincidências,
complementaridades e contradições, de forma a poder identificar erros /imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se
criticamente sobre os conteúdos
e informações em questão.
• Utilização de pistas linguísticas –
tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro
lado”, “dito de outro modo”, isto
é”, “por exemplo” – para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos.
• Seleção de informações e dados
relevantes de fontes diversas
(impressas, digitais, orais etc.),
avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizar,
esquematicamente, com ajuda
do professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com
ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou
gráﬁcos.
• Articulação do texto verbal com
os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na (re) construção dos sentidos dos textos de
divulgação científica e retextualizaçãodo discursivo para o esquemático – infográfico, esquema
etc. – e, ao contrário,

• Dados e informações de diferentes
fontes.

• Pistas linguísticas.

• Informações
de
fontes diversas.

• Esquemas, infográficos e imagens
e sua relação com
o texto verbal.

de forma a tomar decisões fundamentadas.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Situações que exijam o manuseio autônomo e competente de outras fontes de informação além do dicionário.
• Leitura colaborativa, com pausas, para
que os alunos explicitem antecipações, inferências, dúvidas relativas ao texto.
• Situações que favoreçam a utilização de
estratégias não lineares de processamento da leitura, tais como:
• Formular hipóteses a respeito do conteúdo
do texto;
• Fazer inferências pragmáticas para encontrar o sentido de expressões desconhecidas ou pouco familiares;
• Utilizar índices textuais e contextuais em
favor da construção de sentido do texto;
• Avançar na leitura, apoiando-se na progressão temática;
• Avançar ou retroceder durante a leitura,
buscando informações esclarecedoras;
• Construir sínteses de partes do texto ao
longo da leitura;
• Consultar fontes diversas em busca de informação esclarecedora;
• Selecionar textos complementares de outras áreas do conhecimento;
• Validar ou reformular hipóteses inicialmente levantadas a partir das informações
obtidas durante o processo de leitura;
• Construir síntese relativa à ideia central do
texto.
• Atividades de escolha e busca de textos,
em diferentes espaços mediadores de leitura, de acordo com interesses, possibilidades, necessidades pessoais.
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•

•

•
•
•

transformar o conteúdo dos esquemas e infográficos etc. em
texto discursivo, como forma de
ampliar as possibilidades de
compreensão desses textos e
analisar as características das
multissemioses e dos gêneros
em questão.
Grifo das partes essenciais do
texto, tendo em vista os objetivos
de leitura, produção de marginálias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses organizadas em
itens, quadro sinóptico, quadro
comparativo, esquema, resumo
ou resenha do texto lido (com ou
sem comentário/análise), mapa
conceitual, dependendo do que
for mais adequado, como forma
de possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações
e um posicionamento frente aos
textos, se esse for o caso.
Realização de pesquisa, estabelecendo o recorte das questões,
usando fontes abertas e confiáveis.
Campo artístico-literário
Valorização e uso da leitura
como fonte divertimento e sensibilização.
Inferência da presença de valores sociais, culturais e humanos
e de diferentes visões de mundo,
em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de
estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e

• Procedimentos de
estudo.

• Pesquisa

• A importância da
leitura.
• Valores
sociais,
culturais e humanos em textos literários.

• Atividades de leitura que possibilitem a
compreensão e apreciação dos gêneros de
divulgação científica, levando em conta o
contexto de produção, a temática e os interlocutores envolvidos.
• Atividades sequenciadas de pesquisa em
parceria (duplas ou pequenos grupos), desenvolvidas no âmbito ou não de projetos:
• Levantamento de conhecimentos prévios
sobre o tema-base;
• Levantamento, hierarquização e ordenação dos tópicos do estudo (roteiro prévio);
• Planejamento dos passos do trabalho;
• Decisões sobre os papéis a serem desempenhados pelos integrantes dos grupos;
• Seleção de fontes adequadas à pesquisa
e consulta a índices e outros facilitadores
de localização da informação;
• Extração das informações pertinentes;
• Produção da primeira versão de texto expositivo em que se articulem as informações selecionadas;
• Compartilhamento e análise coletiva dos
trabalhos dos diferentes grupos;
• Produção de versão aprimorada do texto
expositivo em questão.
• Atividades de construção de gráficos, esquemas, resumos, em que o aluno precise
perceber e utilizar as informações principais e as secundárias, a fim de orientar-se
para a produção. Mesmo estando nas práticas de estudo e pesquisa, esse conteúdo
também deverá ser abordado em outros
gêneros, principalmente nos textos dissertativo-argumentativos.
• Análises de textos em que os alunos utilizem a ferramenta de curadoria (verificar a
veracidade de textos diversos que

1618

culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico
de sua produção.
• Posicionamento crítico em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog
cultural etc., para selecionar
obras literárias e outras manifestações artísticas (cinema, teatro,
exposições, espetáculos, CD´s,
DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do
livro ou produção cultural, e consultando-os no momento de fazer escolhas, quando for o caso.
• Participação de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de
leitura, clubes de leitura, eventos
de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de
música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva
e justificando suas apreciações,
escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs e redes
sociais e utilizando formas de expressão das culturas juvenis, tais

• Seleção de obras
literárias a partir
de
quarta-capa,
programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse,
resenha crítica, comentário
em
blog/vlog cultural
etc.

• Compartilhamento
de leituras e comentários de ordem estética.

•

•

•

•

circulam nas diferentes mídias), para comparar informações entre fontes diferentes,
o que ajuda no desenvolvimento do pensamento científico. Primeiro, as atividades
devem ser desenvolvidas com a ajuda do
professor, desenvolvendo gradativamente
a autonomia. Também devem ser considerados os gêneros e os conteúdos mais adequados à série.
Situações de aprendizagem em que os alunos vivenciem a prática da retextualização,
em que utilizem as linguagens verbal e
não-verbal. Ou seja, um trabalho em que o
aluno transforme em gráfico um texto verbal e vice-versa. É necessário iniciar com
gráficos e tabelas simples. Pode-se iniciar
com exercícios pequenos de retextualização de tabelas e infográficos que compõem uma reportagem de divulgação para
textos escritos. O desenvolvimento desse
conteúdo, articulado com outras disciplinas, poderá potencializar a aprendizagem
do aluno.
Atividades em que os alunos se apropriem
e façam uso das estratégias e procedimentos envolvidos na leitura para estudo,
como grifar, tomar nota, anotar nas margens etc., e que se desdobram na produção de textos conhecidos como “gêneros
de apoio à compreensão”, como resumos,
resenhas, quadros, esquemas, paráfrases
etc.).
Situações de avaliação processual e final
a respeito do estudo do momento (interesse provocado, procedimentos empregados, informações obtidas, possibilidades
de desdobramento).
Situações posteriores à leitura de textos
correspondentes a um mesmo gênero, em
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como, vlogs e podcasts culturais
(literatura, cinema, teatro, música), playlistscomentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos,
fanclipes, posts em fanpages,
trailer honesto, vídeo-minuto,
dentre outras possibilidades de
práticas de apreciação e de manifestação da cultura de fãs.
• Análise em textos narrativos ficcionais, das diferentes formas de
composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que
constroem a passagem do tempo
e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero
para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos
tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação
e das variedades linguísticas (no
discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo
e o foco narrativo e percebendo
como se estrutura a narrativa
nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do
foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços, físico e psicológico, e dos
tempos, cronológico e psicológico, das diferentes vozes no
texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões
conotativas e processos figurativos e do uso de recursos

•

• Formas de composição de textos
narrativos ficcionais.

•
•

•
•
•
•

•
•

•

que o professor põe em discussão especificidades do texto expositivo, tais como recursos linguísticos e gráficos utilizados
para guiar a compreensão do leitor.
Situações em que o aluno, em parceria,
procure reconhecer os diferentes recursos
expressivos formadores do “estilo” de um
autor.
Atividades, coordenadas pelo professor,
de análise de resumos e esquemas (organização lógica, estrutura, clareza).
Atividades (coletivas ou em pequenos grupos) de reformulação de resumos e esquemas: complementar, reordenar e/ou corrigir informações de acordo com os textosfonte.
Atividades de leitura de textos didáticos de
diferentes áreas do conhecimento e outros
textos expositivos:
Elucidação do propósito do estudo;
Levantamento dos conhecimentos prévios
sobre o tema a partir da leitura do título/subtítulos;
Observação dos recursos utilizados para
salientar ideias (como negrito, itálico, disposição espacial, legendas de ilustrações,
tabelas, quadros, notas de rodapé);
Busca e identificação das ideias mais importantes, parágrafo a parágrafo;
Utilização de procedimentos de suporte
para a síntese (sublinhar, tomar notas, levantar palavras-chave sob orientação do
professor);
Verificação da própria compreensão e esclarecimento de dúvidas (relendo, perguntando, trocando ideias, buscando o dicionário, lendo outros textos a que o texto em
estudo remete etc.);
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•

•

•

•

linguístico-gramaticais próprios a
cada gênero narrativo.
Interpretação em poemas, de
efeitos produzidos pelo uso de
recursos expressivos sonoros
(estrofação, rimas, aliterações
etc.), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico
espacial (distribuição da mancha
gráfica no papel), imagens e sua
relação com o texto verbal.
Interesse pela leitura de livros de
literatura e por outras produções
culturais do campo e por textos
que rompam com seu universo
de expectativas, que representem um desafio em relação às
suas possibilidades atuais e
suas experiências anteriores de
leitura, apoiando-se nas marcas
linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas
pelo professor.
Estabelecimento de relações entre a sintaxe e a estilística: recursos expressivos utilizados por escritores de diferentes gêneros e
épocas (em colaboração).
Análise dos 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

• Recursos expressivos em poemas.

• Leitura de livros de
literatura e produções culturais.

• Recursos expressivos (sintaxe e estilística) de diferentes escritores.
• Mecanismos de intertextualidade.

• Organização de resumo ou esquema.
• Campo artístico-literário
• Leitura em voz alta pelo professor (inclusive em “capítulos”, se for o caso), para
compartilhar textos com diferentes propósitos (como sensibilizar, divertir, informar),
não apenas como primeiro momento de
uma sequência de atividades.
• Situações de levantamento da necessidade de esclarecimentos prévios quanto a
referências históricas, geográficas, mitológicas, literárias, entre outras, presentes no
texto que será lido.
• Atividades que permitam o reconhecimento dos textos literários como parte do
patrimônio cultural da humanidade, representativos de culturas e valores de diferentes grupos e valores sociais. É necessário
levar o aluno a mobilizar conhecimentos
de mundo e atribuir sentido a eles, através
da participação em práticas frequências e
sistemáticas de leitura de textos literários
de diferentes gêneros, épocas e contextos
culturais, envolvendo desde as práticas de
literatura consideradas clássicas, até as
consideradas marginais, contemplando
ainda os autores da literatura local.
• Atividades que possibilitem aos alunos
apropriarem-se de comportamentos próprios de leitores autônomos, capazes de
selecionarem o que pretendem ler, ouvir e
ver, a partir da consulta a textos que contenham descrições ou opiniões a respeito
de obras literárias e outras linguagens. É
importante criar as situações em que os
alunos deverão escolher e direcionar o trabalho a partir de análise, leitura e discussão oral dos gêneros mencionados.
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entre o texto original e paródias,
paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos-minuto, vidding,
dentre outros.
• Leitura, de forma autônoma, e
compreensão – selecionando
procedimentos e estratégias de
leitura adequados a diferentes
objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes – romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances
juvenis, biografias romanceadas,
novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de
forma livre e fixa (como haicai),
poema concreto, ciber poema,
dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores nacionais e
autores acreanos.
• Análise da organização de texto
dramático apresentado em teatro, televisão, cinema, identificando e percebendo os sentidos
decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua realização como peça
teatral, novela, filme etc.

• Procedimentos e
estratégias de leitura adequados a
diferentes gêneros.

• Organização
de
texto dramático.

• Situações de aprendizagem em que os alunos possam, a partir da participação em
práticas de leitura, como as descritas no
conteúdo, construir comentários sobre a
estética e sobre o gosto ou não das obras
apreciadas, e que justifiquem as suas escolhas, produzindo textos com juízos de
valor. É importante ainda, envolver os produtos culturais locais e de diferentes grupos sociais, a fim de combater preconceitos.
• Atividades em que o aluno analise textos
narrativos ficcionais, observando as diferentes formas de composição próprias de
cada gênero, os recursos coesivos que
constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, da escolha lexical típica
de cada gênero para a caracterização dos
cenários e os personagens e efeitos de
sentido decorrentes dos tempos verbais,
dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas (no
discurso direto, se houver) empregados,
identificando o enredo e o foco narrativo e
percebendo como se estrutura a narrativa
nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de
cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens
em discurso direto e indireto), do uso de
pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e,
por fim, do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
• Atividades de interpretação, em poemas,
das expressões com sentido conotativo e
recursos figurativos metáfora, hipérbole
etc.; dos recursos expressivos sonoros –
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estrofação, rimas, aliterações etc.; gráfico
espacial (distribuição da mancha gráfica
no papel); imagens e sua relação com o
texto verbal (em colaboração).
• Situações em que o aluno se interesse
pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e por
textos que rompam com seu universo de
expectativas, que representem um desafio
em relação às suas possibilidades atuais e
suas experiências anteriores de leitura,
apoiando-se nas marcas linguísticas, em
seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. Pode-se desenvolver projetos que
articulem o trabalho em sala de aula com
a sala de leitura e/ou biblioteca, em que
se possa contar com leituras compartilhadas planejadas (feitas pelo professor), assim como rodas de biblioteca em que se
possa apresentar obras mais complexas
com sugestão de escolhas de leitura, articuladas com conversas posteriores sobre
obras lidas.
• Situações de estudo comparado das obras
literárias entre si e com outras linguagens,
analisando 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.
• Atividades de leitura em que sejam considerados: um amplo acervo de livros de autores nacionais e acreanos; projetos que
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•

•
•

•
•
•
•
•
•

envolvam o cultivo da leitura de livre escolha; rodas de conversa sobre obras lidas;
eventos culturais como saraus, mostras de
cinema, teatro, música, etc., estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores nacionais e autores locais. Exemplos de gêneros: 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.
Atividades de comparação do texto dramático em diferentes contextos, em que o
aluno analise as diferenças e semelhanças entre um texto dramático criado para
o palco, para o cinema e para a TV ou o
rádio, por exemplo; com que recursos se
pode contar em cada caso e como eles ajudam a produzir os sentidos pretendidos.
Roda de leitores para:
Interlocução sobre interesses, preferências, necessidades e conhecimentos prévios dos alunos a respeito de gêneros textuais, suportes, escritores ou assuntos;
Comentários sobre livros lidos por escolha
pessoal e recomendação dos preferidos
aos colegas;
Troca de opiniões sobre livro lido por todos;
Explicitação das relações estabelecidas
entre o texto e as experiências de vida de
cada leitor;
Intercâmbio de informações sobre o autor;
Análise de resenhas;
Debate sobre adaptações de obras literárias lidas pelo grupo para cinema ou
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•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

televisão (com foco em diferentes elementos da narrativa);
Situações posteriores a ampla leitura de
textos correspondentes a um mesmo gênero, em que o professor põe em discussão sua (s) finalidade (s) e especificidades* relativas a conteúdo temático; organização global; estilo de linguagem (construções sintáticas e seleção lexical).
Exemplos:
Ciclos sequenciais no conto e outras narrativas literárias (situação inicial, complicação relativa ao conflito gerador do enredo -, clímax, resolução);
Relacionamento entre ações dos protagonistas (animados ou inanimados) e moral
(implícita ou explícita) da fábula;
Explicações fantásticas para acontecimentos de diferentes naturezas nas lendas e
mitos;
Exposição cronológica de fatos e indicações relativas a circunstâncias sócio históricas na biografia;
Múltiplos formatos, graduação do formalismo da linguagem e fórmulas típicas dos
textos de correspondência (pessoal, oficial, comercial);
Conjugação de marcas linguísticas de persuasão e complementos icônicos nos textos de propaganda;
Organização visual, fônica, rítmica, léxica,
morfossintática, semântica do poema;
Estrutura da argumentação em artigos jornalísticos (proposição – tese, declaração,
opinião – seguida de razões, fatos, evidências para validá-la).
Situações de identificação, em parceria,
de diferenças entre textos correspondentes:
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• Ao mesmo gênero;
• A gêneros distintos, mas sobre mesmo
tema (diferenças em função das condições
em que foi produzido cada um e daquelas
em que será recebido).
• Projetos didáticos que potencializem o interesse dos alunos pela leitura de textos
de diferentes gêneros. Por exemplo: montagem de uma coletânea de textos apreciados pela turma (incluindo a produção de
ilustrações, capa, contracapa, apresentação, índice...), a partir da escolha de um
tema.
• Atividades de apreciação de textos (coletiva ou em pequeno grupo), com a mediação do professor, para análise de escolhas
feitas por escritores de diferentes épocas:
• Implicações semânticas da seleção lexical;
• Recursos expressivos (comparações, metáforas, metonímias, hipérbole, eufemismo, figuras fônicas, inversões sintáticas, sinestesia, entre outros);
• Soluções adotadas para a coesão referencial e sequencial (elementos que marcam
relações lógico-discursivas);
• Formas de garantir a coerência (continuidade de sentido);
• Esquemas conversacional e argumentativo;
• Outras que se considerar relevantes.
• Propostas de confronto (sob orientação do
professor) de diferentes textos em que
ocorram, de forma adequada ou não, repetição de palavras, supressão de conectivo,
concordância “ideológica”, pleonasmo, paradoxo, entre outros procedimentos discursivos.
• Leitura em voz alta, para diferentes plateias, após preparação, com propósitos
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• Utilizar, com propriedade, os conhecimentos sobre padrões da escrita sistematizados em situações
de análise linguística.

Campo jornalístico-midiático
• Análise e utilização das formas
de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar,
tais como notícias (pirâmide invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também
pode contar com imagens de vários tipos, vídeos, gravações de
áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial (contextualização, defesa de tese/opinião e
uso de argumentos) e das

• Formas de composição dos gêneros
jornalísticos narrativos e argumentativos.

diversos (como comunicar algo, compartilhar texto literário ou socializar texto próprio).
• Situações que propiciem apreciação da leitura oral do aluno (por ele próprio e pelos
outros), com ênfase no ritmo, na inflexão e
no efeito produzido nos ouvintes.
• Situações de leitura de textos de gêneros
e temas com os quais o aluno tem familiaridade, que favoreçam a articulação do
maior número possível de índices textuais
e contextuais na construção do sentido do
texto.
• Situações de levantamento da necessidade de esclarecimentos prévios quanto a
referências históricas, geográficas, mitológicas, literárias, entre outras, presentes no
texto que será estudado.
• Atividades coletivas em que sejam tematizadas as relações necessárias entre o
texto e os recursos de natureza suplementar (gráficos, tabelas, desenhos, fotos
etc.), valorizando possíveis questões interdisciplinares.
Campo jornalístico-midiático
• Atividades que pressuponham, sequencialmente, o estudo da forma composicional
dos gêneros jornalísticos narrativos e argumentativos e de entrevistas, estudo comparativo entre textos do mesmo gênero e
de gêneros distintos, estabelecendo semelhanças e diferenças e se apropriando do
que é específico de cada um.
• Situações de atividade associadas a práticas de leitura e/ou produção de textos dos
gêneros jornalísticos e publicitários previstos, cujo foco sejam as características, o
funcionamento e os recursos — linguísticos
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Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios de cada aluno
sobre os conteúdos estudados,
tendo em conta as expectativas de
aprendizagem.
• Observação, registro e análise, sistemáticos, de como cada aluno procede nas atividades propostas na coluna anterior.
• Propostas que permitam verificar o
desempenho do aluno em relação a:
• Adequação dos textos produzidos
aos padrões normativos da escrita;

entrevistas: apresentação e contextualização do entrevistado e
do tema, estrutura pergunta e
resposta etc.
• Percepção e análise dos recursos estilísticos e semióticos dos
gêneros jornalísticos e publicitários, dos aspectos relativos ao
tratamento da informação em
notícias, como a ordenação dos
eventos, as escolhas lexicais, o
efeito de imparcialidade do relato, a morfologia do verbo, em
textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de
pessoa, número, tempo, modo, a
distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as formas de pretérito em relatos; as
formas de presente e futuro em
gêneros argumentativos; as formas de imperativo em gêneros
publicitários), o uso de recursos
persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais,
construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes
de informação) e as estratégias
de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados (tempo
verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens).
• Utilização, na escrita/reescrita
de textos argumentativos, recursos linguísticos que marquem as
relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e
operadores
de
conexão

• Recursos estilísticos e semióticos e
persuasivos dos
gêneros jornalísticos e publicitários.

•

•

•

• Coesão, coerência
e progressão temática na reescrita de textos argumentativos.

•

e semióticos — próprios de gêneros jornalísticos narrativos e argumentativos, bem
como, perceber e analisar os efeitos de
sentido produzidos pelos recursos linguísticos e semióticos mencionados no conteúdo, assim como pelas estratégias persuasivas em jogo, de modo que se possa
identificar intencionalidades variadas presentes em textos desses gêneros.
Atividades em que o aluno faça o uso de
recursos textuais que estabeleçam relações adequadas entre as partes do texto,
a fim de garantir a coesão e a coerência do
texto, tanto no processo de produção
quanto de revisão.
Situações que propiciem apreciação da leitura oral do aluno (por ele próprio e pelos
outros), com ênfase no ritmo, na inflexão e
no efeito produzido nos ouvintes. A análise
poderá ser feita em discussões coletivas,
gravações em vídeos e participação em situações diversas de comunicação oral.
Situações de análise, em textos argumentativos e propositivos, dos movimentos argumentativos de sustentação, refutação e
negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos utilizados, reconhecendo a posição do autor sobre a questão controversa; os argumentos
sustentados; a conexão entre as ideias,
muitas vezes evidenciada por recursos linguísticos ("É certo que/Por outro lado"
etc.); a organização dos argumentos (hierarquização ou enumeração de motivos
para sustentar uma posição, por exemplo).
Situações de utilização, nos debates, de
operadores argumentativos que marcam a
defesa de ideia e de diálogo com a tese do
outro: concordo, discordo, concordo
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• Utilização dos conhecimentos sobre
os padrões da escrita em favor da
compreensão de textos;
• Uso de recursos e materiais que permitam ajustar o texto aos padrões
normativos;
• Apresentação de justificativas para
escolhas feitas, considerando os padrões da escrita;
• Participação nas atividades de reflexão sobre a língua.

•

•

•

•

adequados aos tipos de argumento e à forma de composição
de textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática
nesses textos (“primeiramente,
mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).
Análise em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos
de sentido de elementos típicos
da modalidade falada, como a
pausa, a entonação, o ritmo, a
gestualidade e expressão facial,
as hesitações etc.
Análise, em textos argumentativos e propositivos, dos movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação e os
tipos de argumentos, avaliando a
força/tipo dos argumentos utilizados.
Utilização, nos debates, de operadores argumentativos que
marcam a defesa de ideia e de
diálogo com a tese do outro: concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista,
na perspectiva aqui assumida
etc.
Análise da modalização realizada
em textos noticiosos e argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas por
classes e estruturas gramaticais
como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções adverbiais,
orações
adjetivas
e

• Efeitos de sentido
em gêneros orais
argumentativos.

• Argumentação em
textos propositivos
(que propõem soluções).

•

•
•

• Operadores argumentativos.

• Modalização em
textos noticiosos e
argumentativos.

•

parcialmente, do meu ponto de vista, na
perspectiva aqui assumida etc, possibilitando a compreensão do conteúdo temático e da questão controversa no debate,
assim como da posição a ser assumida.
Supõe também, a compreensão da posição contrária à defendia de modo que seja
possível colocar-se no lugar do opositor e
negociar com ele (exercício de alteridade).
Atividades de análise dos efeitos de sentido produzidos pelos recursos linguísticos
empregados em textos jornalísticos narrativos e argumentativos, considerando a
sua coerência tanto com as intenções presumidas do texto, quanto com as especificidades dos gêneros. A modalização é fundamental para uma compreensão crítica
dos efeitos de neutralidade produzidos
pelo discurso jornalístico.
Campo de atuação na vida pública
Situações de aprendizagem que permitam
o estudo da forma e composição dos textos previstos (esfera jurídica e política).
Exemplo: Leitura para análise e estudo, de
programas políticos, contextualizando com
campanhas de horário eleitoral, observando os posicionamentos, as propostas
etc., relacionando às questões de contexto
local. Pesquisas sobre situações do bairro,
que possam gerar uma petição pública,
sempre levando em conta a apropriação
da organização e estruturação do gênero
escolhido, a fim de subsidiar a possibilidade de produção desses gêneros.
Atividades em que os alunos percebam os
mecanismos e recursos linguísticos utilizados nos textos jurídicos, que se relacionem
a questões de normas, no que se refere à
conduta. Por exemplo: Proibição: “Não se

1629

adverbiais, orações relativas,
restritivas, explicativas etc., de
maneira a perceber a apreciação
ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições implícitas ou
assumidas.
• Campo de atuação na vida pública
• Análise da forma composicional
de textos pertencentes a gêneros
normativos/jurídicos e a gêneros
da esfera política, tais como propostas, programas políticos (posicionamento quanto a diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações previstas etc.), propaganda política (propostas e
sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão), e textos reivindicatórios:
cartas de reclamação, petição
(proposta, suas justificativas e
ações a serem adotadas) e suas
marcas linguísticas, de forma a
incrementar a compreensão de
textos pertencentes a esses gêneros e a possibilitar a produção
de textos mais adequados e/ou
fundamentados quando isso for
requerido.
• Observação dos mecanismos de
modalização adequados aos textos jurídicos, as modalidades
deônticas, que se referem ao
eixo da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade) como,
por exemplo, Proibição: “Não se
deve fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: “A vida

• Forma composicional de textos pertencentes a gêneros normativos e
de esfera política.

• Mecanismos
de
modalização em
textos jurídicos.

deve fumar em recintos fechados. ”; Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a pena.
”; Possibilidade: “É permitida a entrada de
menores acompanhados de adultos responsáveis”. Estudo de textos propositivos
e políticos que possibilitem reconhecer os
efeitos de sentido utilizados em trechos
que exprimam juízo de valor. Por exemplo:
“Que belo discurso! ”, “Discordo das escolhas de Antônio. ” “Felizmente, o buraco
ainda não causou acidentes mais graves”.
• Atividades em que o aluno reconheça a especificidade dos movimentos argumentativos: a sustentação de uma posição que supõe a apresentação de argumentos que
fundamentem a posição defendida; a refutação que implica na desqualificação da
posição oposta à defendida no texto; a negociação que requer a criação de um efeito
de que o argumentador reconheça o valor
de algum aspecto da posição contrária, validando-os, de modo a “quebrar” um pouco
a resistência do oponente, aproximando-o
da sua posição. Para tanto, é preciso identificar: a posição do autor sobre a questão
em pauta; os argumentos e contra-argumentos apresentados; os recursos linguísticos usados para introduzir os diferentes
movimentos argumentativos ("É certo
que/Por outro lado" etc.). Finalmente, avaliar a força dos argumentos empregados
no texto implica conhecer o tema e realizar
reflexões não superficiais sobre ele.
• Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades que permitam ao aluno realizar
a análise da construção composicional dos
gêneros de apresentação formal. Os passos podem ser: observação (em vídeos ou
presenciais), reflexão e análise da

1630

tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É permitida a entrada de
menores acompanhados de
adultos responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos e propositivos, as modalidades apreciativas, em que o locutor exprime
um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do que enuncia.
Por exemplo: “Que belo discurso!
”, “Discordo das escolhas de Antônio. ” “Felizmente, o buraco
ainda não causou acidentes
mais graves. ”
• Análise, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, dos movimentos argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando
a força dos argumentos usados.
• Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Análise, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre outros,
da construção composicional
dos gêneros de apresentação –
abertura/saudação, introdução
ao tema, apresentação do plano
de exposição, desenvolvimento
dos conteúdos, por meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese
final e/ou conclusão, encerramento –, os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, pausas e hesitações – que, em geral, devem ser

• Sustentação, refutação e negociação em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos.
• Construção composicional dos gêneros de apresentação.

organização geral de seminários, palestras
e conferências levando em consideração
os elementos paralinguísticos (tais como:
tom e volume da voz, pausas e hesitações
– que, em geral, devem ser minimizadas –
, modulação de voz e entonação, ritmo,
respiração etc.) e cinésicos (tais como:
postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de
voz e entonação, sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor performar apresentações orais no campo da divulgação do conhecimento.
• Atividades de apresentação oral que envolvam o uso das ferramentas como PowerPoint e Prezi, como suporte de apresentações orais (com textos condensados e em
tópicos, imagens, gráficos, tabelas etc.) de
estudos realizados nos diferentes componentes, por meio de práticas de apresentação oral que demandem o uso desses recursos. As atividades também podem contemplar o uso de outras ferramentas,
como cartazes e flipchart.
• Atividades que permitam o estudo de recursos textuais e discursivos utilizados na
elaboração de textos de divulgação de conhecimentos (notícia reportagem, artigos
de divulgação científica etc.), bem como a
sua aplicação em produções próprias. É
importante que o tratamento a ser dado a
esses recursos seja de correlação, de complementaridade, focalizando-se que o sentido do texto é derivado da articulação entre eles.
• Atividades de leitura e produção de textos,
visando modos de introduzir vozes em textos científicos produzidos pelos alunos,
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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.
• Uso adequado de ferramentas
de apoio a apresentações orais,
escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam
boa visualização, topicalizando
e/ou organizando o conteúdo em
itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos,
dimensionando a quantidade de
texto (e imagem) por slide,
usando progressivamente e de
forma harmônica recursos mais
sofisticados, como efeitos de
transição, slides mestres, layouts
personalizados etc.
• Análise da construção composicional dos textos pertencentes a
gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos: título,
(olho), introdução, divisão do
texto em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações,
ou resultados complexos (fotos,
ilustrações, esquemas, gráficos,
infográficos, diagramas, figuras,
tabelas, mapas) etc., exposição,
contendo definições, descrições,

• Ferramentas de
apoio a apresentações orais.

• Construção composicional dos textos pertencentes a
gêneros relacionados à divulgação
de conhecimentos.

como citações de autores que fortaleçam
a argumentação, concordando ou discordando (“Segundo X; de acordo com Y; De
minha/nossa parte, penso/amos que”...);
como as apresenta em seu texto (em discurso direto ou indireto, por exemplo), e
ainda a utilização dos elementos de normatização (tais como as regras de inclusão
e formatação de citações e paráfrases, de
organização de referências bibliográficas).
• Situações de estudo em que o aluno
aprenda como acontece nos textos do
campo de atuação na vida pública, a progressão do tema, considerando elementos
específicos de coesão, seja referencial,
seja sequencial; ou, ainda, o uso de organizadores textuais (os conectivos empregados no interior de e entre frases), por
meio de leitura e produção de textos, nos
quais seja possível perceber os mecanismos em questão e refletir a seu respeito.
• Atividades em que o aluno compreenda
que os links, em textos de divulgação científica, em ambiente digital, levam a outros
conteúdos que mantêm uma relação direta com o assunto tratado no hipertexto
de origem, seja de complementaridade,
seja de aprofundamento. Requer a observação, a reflexão e a análise de hipertextos.
• Atividades de análise dos efeitos de sentido produzidos pelos recursos de modalização epistêmica, considerando a sua coerência tanto com as intenções presumidas do texto, quanto com a especificidade
do gênero, considerando também os textos do campo de atuação, finalidade e espaço de circulação.
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comparações,
enumerações,
exemplificações e remissões a
conceitos e relações por meio de
notas de rodapé, boxes ou links;
ou título, contextualização do
campo, ordenação temporal ou
temática por tema ou subtema,
intercalação de trechos verbais
com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da
linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem (ou de
pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns podcastse vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, presente
atemporal, recurso à citação, uso
de vocabulário técnico/especializado etc., como forma de ampliar
suas capacidades de compreensão e produção de textos nesses
gêneros.
• Identificação e utilização dos modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e
sua formatação e paráfrase –, as
pistas linguísticas responsáveis
por introduzir no texto a posição
do autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De acordo
com Y; De minha/nossa parte,
penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais
como as regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases,
de
organização
de

• Modos de introdução das vozes no
texto.

• Situações de análise e utilização da modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade de uma
proposição, tais como os asseverativos –
quando se concorda com (“realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente,
claro, certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou
discorda de (“de jeito nenhum, de forma alguma”) uma ideia; e os quase-asseverativos, que indicam que se considera o conteúdo como quase certo (“talvez, assim,
possivelmente, provavelmente, eventualmente”).
Campo artístico-literário
• Atividades de análise e reconhecimento,
pelo aluno, da interação que se estabelece
entre os aspectos linguísticos que constituem os textos do campo artístico-literário
— organizados em prosa ou em verso (poemas, contos, textos teatrais etc.) — e os recursos paralinguísticos (voz, gestos e movimentação) que podem/devem ser mobilizados na oralização deles (declamações,
representações, leituras dramáticas etc.),
de modo a preservar seus efeitos de sentido, por meio da prática frequente e sistemática de leitura, estudo e oralização de
textos do campo literário. Possibilidade de
trabalho interdisciplinar com Arte, no que
se refere à exploração, análise e criação
de diálogos entre textos literários e outras
manifestações, de diferentes linguagens
artísticas.
• Todos os campos de atuação
• Atividades de levantamento e tematização
dos problemas, relativos aos padrões normativos,
observados
com
maior
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referências bibliográficas) em
textos científicos, desenvolvendo
reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos.
• Utilização e percepção de mecanismos de progressão temática,
tais como retomadas anafóricas
(“que, cujo, onde”, pronomes do
caso reto e oblíquos, pronomes
demonstrativos, nomes cor referentes etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de
retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos
etc., e análise dos mecanismos
de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de divulgação
do conhecimento.
• Análise da estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que circulam
na Web e proceder à remissão a
conceitos e relações por meio de
links.
• Análise e utilização da modalização epistêmica, isto é, modos de
indicar uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de
verdade de uma proposição, tais
como os asseverativos – quando
se concorda com (“realmente,
evidentemente,
naturalmente
,efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, de
forma alguma”) uma ideia; e os
quase-asseverativos, que indicam que se considera o

•
• Mecanismos
de
progressão temática em textos de
divulgação do conhecimento.

•
•
•
•

• Estrutura de hipertexto e hiperlink
em textos digitais
de divulgação científica.
• Modalização epistêmica

•
•
•
•
•
•
•

•

frequência nas situações de revisão de
textos dos alunos da turma.
Situações de constatação de regularidades* quanto a aspectos da língua escrita,
com emprego da terminologia, quando facilitar a comunicação e a reflexão.
Prioridade: o que pode contribuir para
maior adequação e legibilidade dos textos
dos alunos em dado momento.
Atividades sequenciadas que possibilitem
a retomada de regras ortográficas.
Atividades com foco na acentuação (nos tipos em que se verifique a necessidade),
para esclarecimento de dúvidas.
Atividades de análise da pontuação de textos bem escritos, em parceria, para observação de:
Escolhas do autor;
Efeito da pontuação para a compreensão
do texto;
Resultados estilísticos obtidos;
Usos característicos da pontuação em diferentes gêneros.
Atividades de busca de alternativas para a
resolução de problema de sentido decorrente de pontuação inadequada.
Discussão de problemas de concordância
nominal ou verbal e das mudanças necessárias para ajustar a coesão do texto.
Busca de erros de ortografia, acentuação,
concordância, regência, uso da crase em
texto trazido pelo professor e apresentação de justificativa para a correção de
cada um.
Atividades coletivas em que possam ser
observadas, sob orientação do professor,
relações entre conteúdo temático,
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conteúdo como quase certo (“talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente”).
Campo artístico-literário
• Análise dos efeitos de sentido decorrentes da interação entre os
elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos,
como as variações no ritmo, as
modulações no tom de voz, as
pausas, as manipulações do estrato sonoro da linguagem, obtidos por meio da estrofação, das
rimas e de figuras de linguagem
como as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias, dentre
outras, a postura corporal e a
gestualidade, na declamação de
poemas, apresentações musicais e teatrais, tanto em gêneros
em prosa quanto nos gêneros
poéticos, os efeitos de sentido
decorrentes do emprego de figuras de linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e
conotativas (adjetivos, locuções
adjetivas, orações subordinadas
adjetivas etc.), que funcionam
como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada
gênero narrativo.
Todos os campos de atuação

• Elementos linguísticos, paralinguísticos, cinésicos e figuras de linguagem.

•

•
•

•

•

•

•
• Regularidade ortográfica.

construção composicional (organização
global do texto) e estilo de linguagem.
Situações que favoreçam, sob orientação
do professor, o reconhecimento de características léxico-gramaticais de sequências
conversacionais ou argumentativas de textos que circulam em diversos portadores e
espaços, com destaque para:
Recursos dêiticos (de pessoa, de tempo,
de espaço) e formas dos verbos dicendi na
conversação;
Conectivos/encadeadores do discurso na
argumentação (estabelecendo relações de
explicação, comprovação, conclusão, comparação, exemplificação, retificação, entre
outras).
Situações de tematização de marcas linguísticas específicas dos diferentes gêneros textuais (seleção de procedimentos
anafóricos, operadores lógicos e argumentativos, esquema dos tempos verbais etc.).
Situações em que o professor apresente
exemplos e provoque a explicitação de
conclusões dos alunos sobre as sequências discursivas predominantes (narrativa,
descritiva, expositiva, injuntiva, conversacional, argumentativa) e os recursos expressivos recorrentes no interior de cada
gênero textual priorizado ao longo do ano.
Levantamento, em parceria, de possibilidades de substituição de articuladores argumentativos e verificação das mudanças
de sentido que são operadas cada vez que
se troca uma forma de construção por outra.
Situações de discussão coletiva a respeito
das relações lógico-semânticas (de causalidade, de temporalidade, de proporção,
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• Empenho em apropriar-se das
convenções da língua escrita.
• Uso progressivo do conhecimento sobre:
• Casos de regularidade ortográfica (direta, contextual ou ligada
à categoria gramatical);
• Ocorrências de irregularidade ortográfica no vocabulário usual;
• Regras de acentuação;
• Crase;
• Marcas de segmentação em função do projeto textual (paragrafação, periodização, pontuação de
final de período ou intrafrase e
outros sinais gráficos como parênteses, aspas).
• Busca de informação ortográfica
no dicionário e outras fontes.
• Identificação, com ajuda do professor, de características dos diferentes gêneros textuais quanto
ao estilo de linguagem (construções sintáticas e seleção lexical).
• Estabelecimento de relações entre elementos do universo discursivo dentro do qual cada texto se
insere (com ajuda do professor):
• A intencionalidade (explícita e
implícita);
• Os procedimentos narrativos,
descritivos, expositivos, injuntivos, conversacionais, argumentativos e as marcas linguísticas
específicas (processos anafóricos, operadores lógicos e

• Irregularidade
orgráfica.
• Acentuação
crase.
• Segmentação
• Ortografia

e

•
•

•

• Estilos de linguagem de acordo
com o gênero textual.
• Relações
entre
elementos discursivos.
• Intencionalidade
• Procedimentos de
sequências tipológica
• Espaços de circulação e portadores
textuais.

•

de contraste, entre outras) estabelecidas
pelos conectivos nos períodos compostos.
Situações em que possa ser ampliado o
conhecimento a respeito dos diversos
usos semânticos das interjeições.
Atividades de compreensão dos processos
morfológicos e semânticos de formação
das palavras, assim como de regras básicas de uso do hífen em palavras compostas. Seu desenvolvimento pressupõe conhecimentos prévios relativos às classes
de palavras e às categorias gramaticais a
que elas se associam.
Atividades de observação da organização
sintática do texto e reflexões a respeito do
papel dela na construção da textualidade
e na produção de efeitos de sentido. Importante que os alunos identifiquem, em
textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e seus
modificadores, verbo e seus complementos e modificadores). Sugestões de atividades que associem essas análises à leitura
e à produção de textos, com foco nos efeitos de sentido que podem se associar às
estruturas sintáticas em estudo. Atividades lúdicas, em que os alunos possam explorar livremente diferentes alternativas
de estruturação de um "mesmo" enunciado, podem contribuir significativamente
para a percepção e compreensão da natureza e do funcionamento dos mecanismos
sintáticos em jogo.
Situações de estudo da regência de verbos
de uso frequente, analisando os efeitos de
sentido que podem ser provocados ou pelo
uso indevido de preposições, ou por inadequações na escolha delas. Pode-se propor
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•

•

•

•

•

argumentativos, esquemas dos
tempos verbais etc.);
As restrições que diferentes portadores e espaços de circulação
impõem à estruturação dos textos.
Reconhecimento das variedades
da língua falada, do conceito de
norma-padrão e de preconceito
linguístico.
Utilização consciente e reflexiva
de regras e normas da língua padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser
usada, como por exemplo, na ortografia, acentuação e concordância.
Identificação de múltiplas possibilidades de pontuação: os efeitos de sentido e observação de
usos característicos em diferentes gêneros (com ajuda).
Utilização, ao produzir texto, de
conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e
concordâncias nominal e verbal,
modos e tempos verbais, pontuação etc.

• Análise de processos de formação de palavras por composição
(aglutinação e justaposição),
apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em palavras
compostas.
• Identificação, em textos lidos ou
de produção própria, dos termos
constitutivos da oração (sujeito e

• Norma padrão e
preconceito
linguístico
• Regras e normas
da língua padrão
em situações de
fala.

• Efeitos de sentido
da pontuação.

• Ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc., na produção textual
• Processo de formação das palavras.

• Termos constitutivos da oração.

as seguintes sugestões de atividades: resolver algum problema de compreensão/redação, considerando o sentido provocado ou pelo uso inadequado ou pela
ausência de alguma preposição; sistematizar o conhecimento discutido na etapa anterior. Sugere-se — especialmente para a
sistematização — que as atividades sejam
organizadas a partir do estudo comparativo de enunciados nos quais um mesmo
verbo é empregado com regências ou inadequadas ou com alteração de sentidos.
• Situações de estudo das vozes do verbo,
com foco nos efeitos de sentido provocados pelo uso de uma ou de outra, tanto na
leitura quanto em produções próprias. Importante que o aluno analise o emprego
desses verbos em gêneros e textos de todos os campos de atuação. Isso implica leituras e/ou produções nas quais a (re)
construção dos sentidos do texto envolva
as diferenças entre as vozes do verbo. Sugere-se que as atividades sejam organizadas a partir de estudo comparativo de
enunciados organizados na voz passiva e
na ativa, analisando os efeitos de sentido
decorrentes dessa organização sintática.
• Situações de estudo dos modificadores
(adjuntos adnominais – artigos definido ou
indefinido, adjetivos, expressões adjetivas), incluindo os determinantes (artigos,
numerais e pronomes), na perspectiva dos
sentidos que eles imprimem aos substantivos, tanto na leitura quanto em produções próprias. Sugere-se que atividades
sejam organizadas focalizando os sentidos
que os modificadores acrescentam aos
substantivos e, portanto, aos enunciados,
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•

•

•

•

•

•

seus modificadores, verbo e seus
complementos e modificadores).
Diferenciação, em textos lidos ou
de produção própria, de complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, apropriando-se
da regência de verbos de uso frequente.
Identificação, em textos lidos ou
de produção própria, de verbos
na voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido
de sujeito ativo e passivo (agente
da passiva).
Interpretação de efeitos de sentido de modificadores (adjuntos
adnominais – artigos definido ou
indefinido, adjetivos, expressões
adjetivas) em substantivos com
função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para
enriquecer seus próprios textos.
Interpretação, em textos lidos ou
de produção própria, de efeitos
de sentido de modificadores do
verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais),
usando-os para enriquecer seus
próprios textos.
Identificação, em textos lidos ou
de produção própria, de agrupamento de orações em períodos,
diferenciando coordenação de
subordinação.
Identificação, em textos lidos, de
orações subordinadas com conjunções de uso frequente, incorporando-as às suas próprias produções.

• Transitividade dos
verbos e complementos.

• Vozes verbais

• Efeitos de sentido
de adjuntos adnominais – artigos
definido ou indefinido, adjetivos, expressões
adjetivas.
• Efeitos de sentido
dos modificadores
dos verbos.

• Períodos compostos por coordenação e subordinação.
• Orações
nadas

subordi-

e a relação dessa modificação com os significados pretendidos para o texto.
• Situações de estudo dos sentidos que os
modificadores (adjuntos adverbiais, advérbios e expressões adverbiais), imprimem
aos verbos, sendo importante considerálos, tanto no processo de leitura de um
texto quanto nas produções próprias. Sugere-se que as atividades sejam organizadas focalizando os sentidos que os modificadores acrescentam aos verbos e, portanto, aos enunciados, e a relação dessa
modificação com os significados pretendidos para o texto.
• Situações em que o aluno compreenda a
organização sintática do texto e tenha a
percepção do período como agrupamento
de orações, com base em dois princípios
distintos: a coordenação e a subordinação.
Requer a observação da organização sintática do texto e reflexões a respeito, identificando agrupamentos de orações, apreendendo o princípio de sua organização interna e percebendo seu papel na (re) construção dos sentidos do texto. Sugere-se
que o foco do trabalho seja a resolução de
problemas de compreensão e manutenção da legibilidade do texto, considerandose as intenções de significação
• Situações de estudo da organização do
enunciado em períodos compostos por subordinação, tanto no processo de leitura
quanto no de produção, procurando analisar os sentidos produzidos por esse tipo de
organização sintática. Sugere-se que as
atividades sejam organizadas focalizando
as diferentes possibilidades de organização sintática do enunciado, considerando
a legibilidade do texto, as intenções de
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• Reconhecimento de possibilidades de exprimir atos comunicativos circunstanciais por meio de
interjeições.
• Inferência de efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos
de coesão sequencial: conjunções e articuladores textuais
• Utilização, ao produzir texto, 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.
• Estabelecimento de relações entre partes do texto, identificando
o antecedente de um pronome
relativo ou o referente comum de
uma cadeia de substituições lexicais.
• Explicação dos 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.).
• Análise dos efeitos de sentido do
uso de figuras de linguagem
como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância,
dentre outras.

• Interjeições

• Efeitos de sentido
da coesão sequencial.
• Recursos de coesão sequencial e
referencial, construções passivas e
impessoais e tipos
de discurso.
• Relações
entre
partes do texto.

• Estratégias de modalização e argumentatividade

• Figuras de linguagem

significação e as possibilidades de compreensão do interlocutor.
• Atividades de compreensão das relações
de sentido estabelecidas entre trechos do
texto pelas conjunções e articuladores textuais, seja na leitura e compreensão de um
texto, seja em produções próprias. Sugerese que as atividades sejam organizadas focalizando diferentes possibilidades de articulação dos trechos, os articuladores correspondentes, considerando tanto a legibilidade do texto, como as intenções de significação e as possibilidades de compreensão do interlocutor.
• Atividades de análise do emprego da adequação expressiva de recursos de coesão
(referencial e sequencial) na produção escrita ou oral. Envolve o uso de recursos da
língua que: evitam a repetição indesejada
de palavras; ajudam o leitor a resgatar, durante a leitura, o objeto/fato/assunto de
que o texto trata; ajudam a compreender a
ordem de acontecimentos das ações; ajudam a identificar as diferentes vozes do
texto e a produzir efeitos de sentido, como
o da impessoalidade. É importante que o
desenvolvimento desta atividade seja associado às práticas de oralidade, leitura ou
escrita de textos dos gêneros previstos
para estudo, para que o aluno reflita sobre
a adequação expressiva do (s) recurso (s)
que pretenda empregar. Em caso de produções escritas, sugere-se atividades de
produção e revisão em que o foco seja o
uso desses elementos coesivos na construção do texto de um determinado gênero. Em casos de textos orais, podem ser
analisadas, coletivamente, apresentações
previamente gravadas.
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• Situações de estudo e análise do (re) estabelecimento de relações entre partes do
texto, com base na identificação do antecedente de um pronome relativo ou do referente comum a diversos termos do texto.
Trata-se de uma habilidade essencial para
a (re) construção do texto e para a conquista de níveis superiores de proficiência
em escrita, em qualquer campo de atuação e em qualquer gênero. Sugere-se que
as atividades sejam organizadas com base
em práticas de leitura e produção, focalizando as diferentes possibilidades de referenciação no processo de coesão, considerando a legibilidade do texto, as intenções
de significação e as possibilidades de compreensão do interlocutor.
• Estudo dos efeitos de sentido produzidos
por estratégias argumentativas e/ou de
modalização, em textos dos mais diversos
gêneros, relacionados a qualquer campo
de atuação. É necessária à compreensão
das atitudes que o locutor/escritor pode
assumir em relação àquilo que diz (estratégias de modalização), como parte de seu
ponto de vista particular; dos recursos de
que ele se vale para convencer ou persuadir o ouvinte/leitor. Sugere-se atividades
em que o aluno resolva problemas de compreensão decorrentes da presença de estratégias de modalização ou argumentação, também relevantes para (re) estabelecer a progressão temática e sistematizar
o conhecimento discutido. Recomenda-se
propostas de leitura e/ou produção de textos em que as estratégias de modalização
e/ou de argumentação sejam necessárias
à eficácia do texto.
• Atividades de compreensão, interpretação
e análise dos efeitos de sentido do uso de
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• Produzir e revisar,
de modo autônomo, textos correspondentes aos
diversos gêneros
previstos para o
ano, ajustados a
diferentes situações comunicativas, bem como
textos de apoio à
fala
planejada
adequados às necessidades de estudo,
buscando
qualidade no conteúdo e na forma –
em relação à coerência, coesão e
aos padrões normativos da língua.

Campo jornalístico-midiático
• Produção e publicação de notícias, foto denúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de
apresentação e apreciação de
produção cultural – resenhas e
outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, tais
como vlogs e podcasts culturais,
gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas,
spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de
comentador, de analista, de crítico, de editor ou articulista, de
booktuber, de vlogger (vlogueiro)
etc.,
como
forma
de

• Produção de textos
jornalísticos
multimidiáticos.

figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância,
dentre outras. Sugere-se desenvolver projetos de produção de texto do campo literário; na elaboração de artigos de divulgação de conhecimento; em projetos de estudo das figuras de linguagem em textos
literários ou de divulgação de conhecimento. Recomenda-se que os aspectos referidos sejam estudados levando-se em
consideração os efeitos de sentido que
produzem e a relação que estabelecem entre os trechos do enunciado; que a terminologia gramatical e a sistematização só
sejam abordadas depois que os aspectos
em foco tiverem sido compreendidos.
Campo jornalístico-midiático
• Situações de produção de textos, com diversos propósitos e graus de formalismo,
que circulem no ambiente social cotidiano,
nas quais sejam selecionados pelos alunos o gênero e o suporte que melhor atendam à intenção comunicativa.
• Atividades de produção e publicação de
textos do campo jornalístico, como notícias, fotodenúnicas, fotorreportagens, entrevistas, dentre outros, em que os alunos
compreendam as principais características dos gêneros selecionados e orientem
a realização das diferentes operações de
produção de textos: contextualização – definição da situação comunicativa em que o
texto será produzido (quem serão os leitores, onde circulará, com que finalidade,
em qual gênero; planejamento – que envolve a elaboração do conteúdo temático
(o que será dito) e a organização do texto
parte a parte; elaboração do texto – o processo
da
construção
do
texto
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Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios de cada aluno
em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos,
de como cada aluno procede como
produtor do texto e como coautor,
tanto em atividades semelhantes às
relacionadas na coluna anterior
como em situações de avaliação processual relativas aos objetivos estabelecidos para a produção escrita.
• Propostas que permitam verificar
como está o desempenho do aluno e
o quanto evoluiu em relação a
• Planejamento do texto de acordo
com determinadas condições de produção;
• Uso de recursos e materiais que permitam adequar o texto aos padrões
normativos;

compreender as condições de
produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas
de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de
forma ética e responsável, levando-se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a
possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de
leitor e autor, de consumidor e
produtor.
• Produção de textos, em diferentes gêneros, considerando sua
adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao
modo (escrito ou oral; imagem
estática ou em movimento etc.),
à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda
do professor e a colaboração dos
colegas, corrigir e aprimorar as
produções realizadas, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em
textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes,
acréscimos,
ajustes,

•
•
•
• Produção de textos de diferentes
gêneros e contexto
comunicativo.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

(textualização); revisão processual (durante a produção) e final. Essas operações
podem, inicialmente, ser realizadas em situações coletivas e em grupos, com mais
apoio do professor e, de modo gradual, envolver graus crescentes de autonomia
do/a aluno para realizá-la.
Atividades sequenciadas de produção de
textos (em parceria/individualmente) que
envolvam:
Registro preliminar de ideias, à medida
que ocorrem;
Consultas a fontes ou especialistas no assunto, quando for necessário obter informações;
Esboço do texto (seleção do que será escrito, estabelecimento de relações lógicas,
decisões sobre como será escrito);
Elaboração de rascunhos, incluindo reorganizações necessárias, até que se tenha
a primeira versão do texto;
Revisões do texto;
Divulgação da versão final.
Revisão coletiva ou em pequeno grupo
com determinado foco (texto preparado
pelo professor ou versão de texto de um
aluno, já corrigida quanto aos demais aspectos):
Especificidades do gênero;
Adequação ao destinatário;
Suficiência, relevância e articulação de informações;
Estratégias de coesão e coerência textual
(pontuação, uso de conectivos, substituição lexical, emprego de tempos verbais,
pronomes etc.);
Precisão e riqueza lexical;
Ortografia, entre outros.
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• Aprendizado progressivo das convenções relativas à escrita;
• Emprego de estratégias de coesão e
coerência;
• Adequação do nível de informatividade do texto;
• Participação nas situações de produção em parceria;
• Uso da escrita em favor do estudo de
temas de diferentes áreas do conhecimento;
• Uso de procedimentos de revisão;
• Empenho em garantir a boa apresentação dos textos.
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios de cada aluno
em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos,
de como cada aluno procede como
revisor de sua própria produção e
como parceiro de trabalho na revisão
de textos de outros, não só em situações de explícito caráter avaliativo.
• Propostas que permitam verificar o
desempenho do aluno em relação a:
• Uso da revisão em favor da adequação dos textos aos padrões normativos;
• Empenho em tornar o texto mais
compreensível pelo leitor;
• Uso de recursos e materiais que permitam adequar o texto aos padrões
normativos;
• Participação nas situações de revisão em parceria;
• Empenho em revisar versões do texto
próprio e do outro;

acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc.
• Revisão/edição do texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção,
a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos
à textualidade, a relação entre as
diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto,
áudio e vídeo, dependendo do
caso) e adequação à norma
culta.
• Planejamento de uma campanha
publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema
ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser
produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da
ferramenta de edição de texto,
áudio ou vídeo que será utilizada,
do recorte e enfoque a ser dado,
das estratégias de persuasão
que serão utilizadas etc.
• Planejamento de 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

• Revisão e edição
de textos jornalísticos.

• Campanha publicitária de causas
significativas para
a escola.

• Planejamento de
Reportagem impressa e em outras mídias.

• Situações de trabalho em parceria, nas
quais um aluno atua como revisor do texto
do outro:
• Leitura da produção alheia;
• Sugestão de possíveis alterações;
• Discussão sobre as decisões cabíveis.
• Atividades de planejamento de uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a
escola e/ou comunidade, definindo o público-alvo, do texto ou peça a ser produzido
cartaz, banner, folheto, propaganda de rádio, TV etc, da ferramenta de edição de
texto – áudio ou vídeo, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas etc. Pode-se articular as propostas com a exploração dos
documentos reguladores (campo da vida
pública) da propaganda e publicidade com
vistas ao desenvolvimento de uma postura
ética em relação à esfera publicitária.
• Situações que favoreçam a ampliação de
conhecimentos prévios, para melhor desenvolvimento do conteúdo temático do
texto que será produzido. Por exemplo: socialização de informações obtidas pelo
grupo em diferentes fontes (jornais impressos) e em outras mídias(rádio ou
TV/vídeo, sites); revistas semanais, quinzenais, mensais; revistas e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites); blogs com
conteúdo jornalístico; enciclopédias virtuais, livros literários e não-literários), antes
do planejamento da produção individual,
tendo em vista as condições de produção
– objetivos, leitores/espectadores, veículos e mídias de circulação etc. – a partir da
escolha do fato a ser aprofundado ou do
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• Autocorreção (monitoramento da
própria escrita passo a passo);
• Empenho em garantir a melhor apresentação possível da versão final do
texto.
•

circulação etc. – a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou
do tema a ser focado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de
dados e informações sobre o fato
ou tema – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com
especialistas, consultas a fontes
diversas, análise de documentos, cobertura de eventos etc. -,
do registro dessas informações e
dados, da escolha de fotos ou
imagens a produzir ou a utilizar
etc., da produção de infográficos,
quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais impressos, por meio de boxes variados).
• Produção de reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização composicional (expositiva, interpretativa
e/ou opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e reportagens multimidiáticas, tendo em vista as
condições de produção, as características do gênero, os recursos
e mídias disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo
adequado de recursos de captação e edição de áudio, imagem e
adequação à norma-padrão.
• Planejamento de artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo,
leitores/espectadores,

• Produção de reportagens impressas e digitais.

• Planejamento de
artigo de opinião.

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 apresentar entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes diversas, análise de
documentos, cobertura de eventos etc. -,
do registro dessas informações e dados,
da escolha de fotos ou imagens a produzir
ou a utilizar etc., da produção de infográficos, quando for o caso, e da organização
hipertextual (no caso a publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais impressos, por meio de boxes variados).
• Atividades de produção textual do campo
jornalístico, definindo/considerando o contexto em que o texto será produzido e circulará, planejando (seleção de fato/assunto, escolha do gênero, curadoria de informação, elaboração de esquema do
texto a ser produzido parte a parte), produzindo (elaboração do texto, recorrendo aos
recursos das diferentes a linguagens) e,
implicitamente, revisando (avaliar a adequação do texto, considerando o contexto
em que irá circular, e realizar ajustes necessários, aplicando os conhecimentos
construídos sobre os recursos linguísticos
e semióticos). Exemplos: na produção de
uma reportagem pode ser considerada
uma progressão no trabalho com a produção de textos jornalísticos, no gênero notícia, por exemplo, quanto aos esforços de
pesquisa sobre o fato/assunto e à elaboração do texto, envolvendo, por exemplo, a
consulta de maior número de fontes e a articulação de diferentes vozes; ao uso de recursos de outras linguagens na produção
de sentidos. Sugere-se, ainda, seja
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veículos e mídia de circulação
etc. –, a partir da escolha do
tema ou questão a ser discutido(a), da relevância para a
turma, escola ou comunidade, do
levantamento dedados e informações sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo,
da definição – o que pode envolver consultas a fontes diversas,
entrevistas com especialistas,
análise de textos, organização
esquemática das informações e
argumentos – dos (tipos de)argumentos e estratégias que pretende utilizar para convencer os
leitores.
• Produção de artigos de opinião,
tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um
ponto de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos e
articuladores de coesão que
marquem relações de oposição,
contraste, exempliﬁcação, ênfase.
• Produção, revisão e edição de
peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado
e complementar de diferentes
peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto,
anúncio de jornal/revista, para
internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da escolha da
questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, da definição
do público-alvo, das peças que

• Produção de artigo
de opinião e contexto de produção.

• Produção, revisão
e edição de peças
e campanhas publicitárias.

considerado o nível de autonomia do/a
aluno/a, propondo, trabalhos em colaboração que avancem para aqueles mais autônomos.
• Atividades de planejamento de artigos de
opinião observando os argumentos, a escolha do movimento argumentativo e outras habilidades próprias de gêneros argumentativos, além de consulta a outras fontes/gêneros para construção do repertório
temático, tendo em vista as condições de
produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação
etc. –, a partir da escolha do tema ou questão a ser discutido(a), da relevância para a
turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações sobre a
questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, da definição – o que pode envolver consultas a
fontes diversas, entrevistas com especialistas, análise de textos, organização esquemática das informações e argumentos
– dos (tipos de) argumentos e estratégias
que pretende utilizar para convencer os leitores.
• Atividades de produção de artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um ponto de vista,
utilizando argumentos e contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem relações de oposição, contraste,
exempliﬁcação e ênfase.
• Atividades de produção, revisão e edição
de peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar
de diferentes peças publicitárias: cartaz,
banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio
de jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da escolha
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•
•

•

•

serão produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento que serão utilizadas.
Campo de atuação na vida pública
Produção, revisão e edição de
textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade, justiﬁcando pontos de
vista, reivindicações e detalhando propostas (justificativa,
objetivos, ações previstas etc.),
levando em conta seu contexto
de produção e as características
dos gêneros em questão.
Contribuição com a escrita de
textos normativos, quando houver esse tipo de demanda na escola – de 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.
Realização de enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a
resolver ou propostas que possam contribuir para melhoria da
escola ou da comunidade, caracterizar demanda/necessidade,
documentando-a de diferentes

• Produção, revisão
e edição de textos
reivindicatórios ou
propositivos.

• Escrita de textos
normativos.

• Enquetes e pesquisas de opinião.

da questão/problema/causa significativa
para a escola e/ou a comunidade escolar,
da definição do público-alvo, das peças
que serão produzidas, das estratégias de
persuasão e convencimento que serão utilizadas.
Campo de atuação na vida pública
• Atividades de produção, revisão e edição
de textos reivindicatórios ou propositivos
sobre problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade, justificando pontos
de vista, reivindicações. Práticas de reivindicar direito ou propor soluções para problemas favorece o engajamento dos/as
alunos/as em questões de interesse público, em especial do seu entorno imediato. A implantação de projetos de intervenção pode favorecer essa prática e possibilita o desenvolvimento dessa atividade em
contextos significativos para os/as alunos/as.
• Situações em que o aluno participe de práticas como assembleias com caráter deliberativo e formação de grupos de trabalho
para a contribuição e organização de 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.
• Situações em que os alunos realizem enquetes e pesquisas de opinião, de forma a
levantar prioridades, problemas a resolver
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maneiras por meio de diferentes
procedimentos, gêneros e mídias
e, quando for o caso, selecionar
informações e dados relevantes
de fontes pertinentes diversas
(sites, impressos, vídeos etc.),
avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam
servir de contextualização e fundamentação de propostas, de
forma a justificar a proposição de
propostas, projetos culturais e
ações de intervenção.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Adequação do emprego de formas de organização discursiva
próprias da injunção (em especial, enumeração de passos para
atingir um objetivo);
• Utilização (com ajuda do professor) de formas de organização
discursiva próprias da argumentação (defesa de ideias a respeito de um tema).
• Valorização da escrita como recurso de organização e estudo.
• Uso da escrita como instrumento
de planejamento, aprendizagem
e comunicação de conhecimento.
• Utilização de formas de organização discursiva próprias de textos
predominantemente expositivos
(em colaboração).

• Organização discursiva da injunção.

• Organização discursiva da argumentação.
• Organização discursiva da argumentação.
• Escrita como instrumento de planejamento, aprendizagem e comunicação
• Organização discursiva de textos
expositivos.

•

•
•

•
•
•

ou propostas que possam contribuir para
melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar demanda/necessidade, documentando-a de diferentes maneiras por
meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar informações e dados relevantes de
fontes pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a
utilidade dessas fontes, que possam servir
de contextualização e fundamentação de
propostas, de forma a justificar a proposição de propostas, projetos culturais e
ações de intervenção.
Situações de retomada de conclusões sobre recursos linguísticos empregados em
textos lidos (por exemplo, estratégias coesivas de referenciação ou sequencialização), para favorecer a produção do momento.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Situações variadas de produção de textos
predominantemente expositivos (apontamentos, quadros, relatórios, entre outros),
em colaboração, considerando finalidades, especificidades do gênero, lugares
preferenciais de circulação, interlocutores.
Exemplos:
Produção de resumos e esquemas como
etapa final do estudo de textos expositivo;
Produção de textos expositivos como
etapa final de pesquisas ou produto final
de projetos.
Atividades em que o aluno compreenda as
etapas da produção de textos: definir contexto de produção, planejar, produzir e revisar. Mobiliza variadas habilidades, como
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• Monitoramento do próprio processo de estudo: conhecimentos
já construídos, dúvidas, necessidades particulares.
• Planejamento de textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo,
produção, revisão e edição de
textos voltados para a divulgação
do conhecimento e de dados e
resultados de pesquisas, tais
como artigo de divulgação científica, artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa, infográfico, relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em
vista seus contextos de produção, que podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em
um formato mais acessível para
um público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas,
experimentos científicos e estudos de campo realizados.
• Produção, revisão e edição de
textos voltados para a divulgação
do conhecimento e de dados e
resultados de pesquisas, tais
como artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia,

• Organização discursiva de textos
expositivos.
• Planejamento de
textos de divulgação científica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Textos de divulgação do conhecimento e de resultados de pesquisas.

as relativas à curadoria de informação e
produção de roteiros e enquetes para pesquisa, considerando o contexto de produção definido, na fase de planejamento; e
as habilidades voltadas à aplicação dos recursos linguísticos e semióticos, na elaboração e revisão dos gêneros, considerando
as especificidades dos textos de divulgação científica. Propõe projetos interdisciplinares.
Atividades sequenciadas de produção de
roteiros para exposição oral, que incluam:
Estabelecimento do tema;
Seleção de tópicos;
Comparação entre o que já se conhece do
assunto e o que se pretende abordar;
Busca em diversas fontes do que for necessário;
Organização da sequência das ideias por
escrito;
Revisão;
Reprodução do roteiro final para distribuição aos colegas.
Atividades sequenciadas de produção de
registros a respeito de relatos e exposições orais, que incluam:
Anotação das ideias importantes, das dúvidas e de outros aspectos a serem comentados;
Compartilhamento das anotações;
Revisão dos registros.
Desenvolvimento de projetos integradores, culminando em feiras de ciências ou
em eventos de fechamento do ano, em
que os alunos divulguem resultado de pesquisas por meio de apresentações orais.
Pode-se prever a criação de site ou blog da
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infográfico, infográfico animado,
podcast ou vlog científico, relato
de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros em termos de
suas construções composicionais e estilos.
• Produção de roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto,
programa de rádio, podcasts)
para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de
pesquisa, tendo em vista seu
contexto de produção, os elementos e a construção composicional dos roteiros.
• Divulgação do resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica,
vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc.
• Produção de resenhas, a partir
das notas e/ou esquemas feitos,
com o manejo adequado das vozes envolvidas (do resenhador,
do autor da obra e, se for o caso,
também dos autores citados na
obra resenhada), por meio do
uso de paráfrases, marcas do
discurso reportado e citações.
Campo artístico-literário
• Adequação do emprego de formas de organização discursiva
próprias da:

•

• Roteiros para elaboração de vlog científico, vídeo-minuto, programa de
rádio, podcasts.

•
•

• Divulgação de resultados de pesquisas.

• Produção de resenhas.

• Organização discursiva da narração, descrição e
conversação.

•

escola em que se concentrem produções
dos alunos.
Atividades de planejamento e elaboração
de resenhas a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das
vozes envolvidas (do resenhador, do autor
da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra resenhada), por meio
do uso de paráfrases, marcas do discurso
reportado e citações.
Campo artístico-literário
Situações em que o aluno analise trechos
de adaptações já existentes, coletivamente, em duplas e depois individualmente, para que elabore texto teatral, a
partir da adaptação de romances, contos,
mitos, narrativas de enigma e de aventura,
novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas
para caracterização do cenário, do espaço,
do tempo; explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos
seus modos de ação; reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tipos de
narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) e retextualizando o tratamento da temática. Uma vez que os textos teatrais se
realizam efetivamente quando são encenados, recomenda-se que essas adaptações tenham como objetivo a encenação.
Oportunidade para o trabalho interdisciplinar com Arte, no que se refere à composição de improvisações e acontecimentos
cênicos com base em textos dramáticos e
outros estímulos.
Atividades de compreensão das especificidades dos gêneros literários e de análise
dos recursos linguísticos e semióticos
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• Narração de situações reais ou
fictícias (explicitação da ação
dos personagens, das sequências temporal e causal, da posição do narrador);
• Descrição literária (apresentação
de traços característicos e distintivos de personagem, objeto ou
ambiente);
• Conversação (diálogos).
• Elaboração de texto teatral, a
partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de
enigma e de aventura, novelas,
biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as
rubricas para caracterização do
cenário, do espaço, do tempo; explicitando a caracterização física
e psicológica dos personagens e
dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do discurso
direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas de variação
linguística (dialetos, registros e
jargões) e retextualizando o tratamento da temática.
• Engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita,
tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e
as configurações da situação de
produção – o leitor pretendido, o
suporte, o contexto de circulação
do texto, as finalidades etc. – e
considerando a imaginação, a

• Produção de texto
teatral a partir de
adaptações de romances, contos e
outras narrativas

• Planejamento, textualização, revisão
e condições de
produção.

usados na construção dos sentidos dos
textos, que devem estar a serviço da fruição. Através de organizações variadas da
turma, a colaboração pode ser estimulada:
produções coletivas, em grupos, duplas ou
individuais.
• Atividades de criação de contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais,
minicontos, narrativas de aventura e de
ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no caso
de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. Sugere-se a publicação
de coletâneas para compor a biblioteca
e/ou para distribuir para amigos e familiares; a divulgação das produções em blogs
literários criados para esse fim, e/ou páginas de Facebook; a realização de concursos, desafios, saraus, clubes de leitura etc.
• Atividades de escrita de paródia de poemas conhecidos da literatura e criação de
textos em versos (como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, micro roteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como
relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de forma a
propiciar diferentes efeitos de sentido. Sugere-se também que as produções do
aluno tenham destaque e sejam publicadas coletâneas para compor a biblioteca
e/ou para distribuir para amigos e familiares; divulgadas em blogs literários criados
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estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário.
• Criação de contos ou crônicas
(em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de
aventura e de ficção científica,
dentre outros, com temáticas
próprias ao gênero, usando os
conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros
narrativos pretendidos, e, no
caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa.
• Escrita de paródia de poemas conhecidos da literatura e criação
de textos em versos (como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, micro roteiros, 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.
Todos os campos de atuação
• Interesse pela escrita, tanto
como atividade individual quanto
produto de interação grupal.
• Interesse em explorar a dimensão estética da linguagem escrita na construção do próprio
texto.

• Criação de contos
ou crônicas (em
especial, líricas),
crônicas visuais,
minicontos, narrativas de aventura e
de ficção científica.

•
•

•

• Escrita de paródias de poemas
conhecidos e criação de textos em
versos.

•

•

•

• Dimensão estética
da escrita.
• Dimensão estética
da escrita.

•

para esse fim, e/ou páginas de Facebook;
realizados concursos, desafios, saraus,
clubes de leitura etc.
Todos os campos de atuação
Situações de “produção com apoio”: transformação de textos conhecidos (inclusive,
mudança do gênero – exemplos: de crônica para reportagem, de charge para
conto, de entrevista para notícia) ou combinação de textos (por exemplo, inserindo
personagens de uma história em outra).
Atividades de produção de partes de textos: ampliar a sequência narrativa; introduzir descrição ou diálogo; acrescentar argumento (s) que valide (m) determinado
ponto de vista.
Produção de textos no âmbito de projetos
que incluam atividades de leitura e apreciação, com ajuda do professor, de grande
variedade de textos de um mesmo gênero.
Situações variadas de produção de textos,
considerando: finalidades, especificidades
do gênero, lugares preferenciais de circulação, interlocutores.
Projetos que potencializem o interesse dos
alunos por escrever cada vez mais e melhor. Por exemplo: produção de reportagens sobre eventos e/ou personalidades
locais, para ampliação da hemeroteca escolar.
Situações que exijam consulta a registros
individuais e possibilitem que os alunos façam as complementações necessárias em
seu caderno ou agenda, por exemplo.
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• Uso progressivo dos conhecimentos sistematizados nas situações de análise linguística.
• Empenho em garantir uma boa
apresentação do texto – distribuição espacial, limpeza e caligrafia legível.
• Reconhecimento do papel da revisão para que se cumpra a intenção comunicativa.
• Empenho em tornar o texto mais
compreensível pelo leitor.
• Releitura de partes do texto produzido, em busca de aprimoramento da coesão e coerência.
• Identificação, em diferentes momentos do processo de produção
textual, da necessidade de substituir elementos característicos
da linguagem oral ou inadequados à situação comunicativa por
algum outro motivo; eliminar informações redundantes ou contraditórias e introduzir informações ausentes; empregar procedimentos discursivos (narrativos,
descritivos, injuntivos, expositivos, conversacionais ou argumentativos) mais eficazes; fazer
ajustes variados quanto à coesão (referencial e sequencial);
corrigir inadequações referentes
às convenções escritas.
• Estabelecimento de relações entre aspectos gramaticais e o sentido do texto (com ajuda do professor).

• Conhecimentos
sistematizados
para análise linguística.
• Limpeza do texto e
caligrafia legível.
• Importância da revisão do texto produzido.
• Revisão textual
• Aprimoramento da
coesão e coerência.
• Releitura da produção textual.

• Aspectos gramaticais e sentido do
texto.

• Situações que evidenciem a necessidade
de aprimorar um texto que será lido em
sala ou circulará em outros espaços.
• Atividades que propiciem a prática de reflexão (compartilhada ou individual) sobre
a linguagem escrita a partir da necessidade de aprimorar um texto.
• Roda crítica: todos produzem textos; todos
analisam os que são selecionados pelo
professor; todos escolhem, em regime de
votação, aquele que melhor atende à intenção comunicativa.
• Situações de reflexão, sob orientação do
professor, a respeito de aspectos gramaticais* relacionados a dúvidas/problemas
identificados durante atividade de revisão,
nas quais sejam experimentadas variações na forma de redigir, discutidos os resultados e estabelecidas relações entre a
morfossintaxe e o sentido do texto.
• Prioridade estabelecida com base em dois
fatores: o que pode contribuir para maior
adequação dos textos produzidos pelos
alunos e os conhecimentos prévios do
grupo.
• Atividades de comparação de textos com o
mesmo problema (como inadequação ao
gênero solicitado ou fuga ao tema).
• Propostas de localização de problemas de
coesão/ coerência – interna ao parágrafo
ou do texto como um todo.
• Situações em que o professor oriente a releitura individual de textos de autoria,
passo a passo, em busca da maior adequação possível em relação a coerência,
coesão e padrões normativos da língua.
• Situações em que a produção textual é socializada pelo autor e um aluno ou grupo
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• Monitoramento da própria escrita passo a passo (autocorreção ao longo do processo de produção textual).
• Uso de recursos e materiais que
permitam adequar o texto aos
padrões normativos.
• Empenho na elaboração de novas versões do texto até considerá-lo de boa qualidade.
• Valorização da cooperação e do
respeito mútuo, nas situações de
produção em grupo, como fatores que contribuem para a qualidade da produção.
• Disponibilidade para submeter
seu texto à leitura crítica do outro
e para apreciar a produção dos
colegas.
• Respeito à produção do outro no
que se refere às ideias e ao estilo
do escritor.
• Colaboração, no papel de revisor,
para o contínuo aprimoramento
da produção escrita do outro.
• Comparação de opiniões e elaboração de conclusões pessoais
sobre o próprio texto.
• Identificação de problemas por
meio da escuta do texto (cacófatos, redundâncias, entre outros).
• Reconhecimento da importância
da leitura integral do texto pelo
autor antes de considerar concluído o processo de produção
textual.

• Autocorreção.

• Adequação
do
texto aos padrões
normativos.
• Refacção do texto.
• Refacção do texto

• Leitura crítica.

sugere modificações, que podem ser aceitas ou não, após reflexão a respeito delas,
sob orientação do professor.
• Propostas de uso do procedimento de ler
em voz alta o próprio texto à procura de
problemas como cacófatos, repetições de
palavras muito próximas, ausência de dados indispensáveis e outros que se fazem
mais perceptíveis pela escuta.
• Situações que exijam o manuseio autônomo e competente do dicionário e de outras fontes de informação quanto aos padrões normativos da língua.
• Produção de nova versão do texto, tomando por base recomendações do professor e/ou decisões tomadas, tanto em
parceria como individualmente.

• Contínuo aprimoramento da escrita.
• Contínuo aprimoramento da escrita.
• Contínuo aprimoramento da escrita.
• Cacófatos, redundâncias, entre outros).
• Importância da leitura integral do
texto produzido.
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14. QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – 9º ANO
• Objetivos

• Conteúdos

Capacidades / competências amplas da
disciplina

O que é preciso ensinar explicitamente ou criar condições para que os alunos aprendam e desenvolvam as
capacidades que são objetivos

• Utilizar a linguagem
oral de forma adequada, em diferentes situações comunicativas, respeitando os diferentes
modos de falar.

Campo jornalístico midiático
• Distinção entre os padrões da
linguagem oral e os da escrita
em textos predominantemente argumentativos, em colaboração.
• Planejamento e produção de
notícias TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião
(8º e 9º), vlogs e jornais televisivos, dentre outros possíveis,
relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de apreciação e opinião – podcasts e
vlogs noticiosos, culturais e de
opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o
contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros.
• Identificação e análise de posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em
redes sociais etc.), entre outros, se posicionar frente a
eles e buscar possíveis soluções como proposta de

• Propostas de atividades

• Linguagem oral
e escrita em textos argumentativos.
• Produção de gêneros jornalísticos nas diversas
mídias.

• Argumentação e
contra argumentação.

Situações de ensino e aprendizagem para trabalhar com os conteúdos
Campo jornalístico midiático
• Situações que propiciem a inferência, sob
orientação do professor, de contextos socioculturais relativos a falas diversas.
• Atividades em que os alunos possam não
apenas analisar textos já prontos, mas que
planejem e produzam textos orais, observando as etapas de produção. Organizar a
produção de entrevistas e mesas de debate
em áudio e em vídeo, considerando a mídia
em que será veiculada (rádio, TV ou ambiente digital), priorizando questões locais. É
importante ainda que haja a revisão processual e final do trabalho.
• Atividades em que o aluno, a partir de materiais previamente gravados (debates, entrevistas etc.), analise o uso de recursos linguísticos e semióticos, como o reconhecimento
da posição assumida pelo outro, o movimento argumentativo usado (se negocia
com ou refuta outros; se apenas defende
sua própria posição), a entonação dada ao
que se fala, que sinaliza a apreciação sobre
o que se fala etc.
• Atividades em que o aluno, ao produzir textos orais, compreenda as etapas de produção, começando pelo planejamento, a partir
de análise do contexto de produção (o que
se quer dizer, para quem, com que finalidade
e como dizer). Considerando os gêneros que
podem ser gravados e assistidos/ouvidos
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• Formas de avaliação
Situações mais adequadas para avaliar
Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios do aluno em relação
aos conteúdos propostos.
• Situações que permitam identificar
como o aluno:
• Demonstra compreender textos orais;
• Utiliza a fala espontânea e a fala planejada;
• Ajusta a sua fala às situações comunicativas (diversos graus de formalismo);
• Participa de situações de intercâmbio
oral (em especial, autoconfiança, clareza das intervenções e adequação de
argumentos/ contra-argumentos);
• Posiciona-se diante da fala do outro;
• Contribui nas situações avaliativas.

intervenção para a tese defendida, em colaboração.
• Constatação de concepções e
valores difundidos por textos
orais persuasivos.
• Desenvolvimento de 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, àforma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e
variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo,
altura e intensidade, respiração etc., os elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão
facial, contato de olho com
plateia etc.
• Engajamento e contribuição
com a busca de conclusões
comuns relativas a problemas,
temas ou questões polêmicas
de interesse da turma e/ou de
relevância social (debates, defesa de pontos de vista contra
ou a favor), posicionando-se
diante da diversidade de pontos de vista, na defesa de
ideias próprias.

• Textos orais persuasivos.
• Planejamento e
produção de textos jornalísticos
orais.

•
•
•
•
•
•

•

• Participação em
discussões orais
de temas controversos.
•
•

posteriormente, é preciso prever o ensino/aprendizagem de uso de aplicativos de
captação e edição de áudio e imagem.
Rodas de conversa em que sejam propiciadas condições para:
Relato minucioso de casos ou experiências
vividas (considerados cômicos, originais,
emocionantes);
Recapitulação do que foi ouvido;
Posicionamento pessoal diante de diversos
pontos de vista, respeitando as opiniões diferentes, ainda que em discordância;
Comentários sobre notícias relativas a acontecimentos da realidade próxima ou mais
distante;
Exposição de opiniões e formulação de perguntas sobre fatos presenciados ou não, informações veiculadas pela mídia, músicas,
filmes ou espetáculos assistidos.
Situações de aprendizagem em que os alunos participem da discussão de temas controversos, de relevância social e que sejam
de seu interesse. De início, pode-se abordar
os temas mais próximos, de questões da escola e da comunidade, através de debates e
outras orais, que impliquem posicionamento, tomada de notas, entonação, etc. Os
alunos poderão ser direcionados a pensar e
executar um debate mais qualificado, em
que haja posicionamento ético em relação
ao que fala e ao que ouve, respeitando cada
uma dessas importantes etapas de um debate.
Situações em que seja necessário planejar
cuidadosamente a fala. Exemplos:
a) entrevistas para coleta de informações sobre temas em estudo, com alternância dos
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• Formulação de perguntas e
detalhamento, com a ajuda
dos colegas e dos professores,
de tema/questão polêmica,
explicações e ou argumentos
relativos ao objeto de discussão paraanálise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados que
permitam analisar partes da
questão e compartilhá-los com
a turma.
• Apresentação de argumentos
e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de
fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.
• Planejamento coletivo da realização de um debate sobre
tema previamente definido, de
interesse de todos, com regras
acordadas e planejamento,
em grupo, da participação em
debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam sustentar
o posicionamento a ser defendido (o que pode envolver entrevistas com especialistas,
consultas a fontes diversas, o
registro das informações e dados obtidos etc.), tendo em
vista as condições de produção do debate – perfil dos ouvintes e demais participantes,
objetivos do debate, motivações para sua realização, argumentos e estratégias de

• Argumentação
em discussões
orais.

•
•
•
•
•

•
• Coerência na argumentação e
contra argumentação.
• Planejamento
de debates.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

papéis de entrevistador e entrevistado atividades sequenciadas que incluam:
Definição de tópicos;
Elaboração das perguntas;
Execução da entrevista;
Registro das respostas;
Análise da relevância das informações obtidas e do desenvolvimento da entrevista (dificuldades encontradas, aspectos positivos,
procedimentos que podem ser melhorados);
b) seminários sobre temas em estudo nas diferentes áreas de conhecimento atividades
sequenciadas que incluam:
Exame da extensão do conhecimento partilhado entre os participantes da situação;
Elaboração de roteiro prévio à busca de fontes;
Consultas pertinentes à informação procurada;
Seleção de recursos complementares;
Elaboração de roteiro final;
Apresentação das conclusões;
Avaliação conjunta da forma e do conteúdo
da exposição;
c) resumos de notícias ouvidas atividades
sequenciadas que incluam:
Escuta atenta;
Esclarecimento de dúvidas;
Identificação dos tópicos principais;
Organização prévia da fala;
d) debates sobre temas polêmicos, em que
se pratique (e em que se tematize) a defesa
de pontos de vista próprios (contra ou a favor
de uma determinada posição), bem como a
cordialidade na discussão e o respeito aos
pontos de vista diferentes;
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convencimento mais eficazes
etc. e participar de debates regrados, na condição de membro de uma equipe de debatedor, apresentador/mediador,
espectador (com ou sem direito a perguntas), e/ou de
juiz/avaliador, como forma de
compreender o funcionamento do debate, e poder participar de forma convincente,
ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e diálogo para com as
ideias divergentes.
• Planejamento de entrevistas
orais com pessoas ligadas ao
fato noticiado, especialistas
etc., como forma de obter dados e informações sobre os fatos cobertos sobre o tema ou
questão discutida ou temáticas em estudo, levando em
conta o gênero e seu contexto
de produção, partindo do levantamento de informações
sobre o entrevistado e sobre a
temática e da elaboração de
um roteiro de perguntas, garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática, realização
de entrevista e edição em áudio ou vídeo, incluindo uma
contextualização inicial e uma
fala de encerramento para publicação da entrevista isoladamente ou como parte integrante de reportagem multimidiática, adequando-a a seu

• Entrevistas
orais.

• e) júri simulado, em que a defesa de um
ponto de vista ou outro independe da opinião
pessoal real (uma vez que se trata de uma
simulação); a turma é organizada em grupos
de defesa de opiniões opostas, que devem
antecipar os argumentos do/s grupo/s de
posição diferente, preparar a própria argumentação e, ao final, avaliar a qualidade e
eficácia dos argumentos utilizados.
• Situações de análise, orientada pelo professor, das intenções do enunciador de uma
fala pública.
• Campo de atuação na vida pública
• Realização de atividades em que os alunos
possam ter um primeiro contato com os textos normativos (ECA, Código de trânsito, Código de defesa do consumidor, etc.). Para
isso é necessário que:
• As atividades sejam realizadas por meio de
projetos interdisciplinares, a fim de adquirirem maior abrangência.
• Realizar atividades de retextualização para
linguagem mais informal, para ajudar na
compreensão dos textos.
• Proporcionar discussões coletivas em que o
objetivo seja analisar casos próximos a eles,
sob a ótica dos textos legais. Ex.: analisar
propagandas e associá-las ao Código de defesa do consumidor, analisando se são apropriadas, se ferem os diretos, etc.
• Situações em que o aluno participe de debates, palestras e reuniões, e se posicione de
forma consistente e persuasiva para sustentar uma discussão, assembleia, reuniões de
colegiado da escola, de agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões. Pode sugerir que
os alunos tomem notas, gravem, para que
planejem uma resposta mais qualificada.
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contexto de publicação e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática.
• Associação de informações relativas a aspectos lexicais, fonológicos, morfossintáticos e
semânticos que contribuam
para a adequação de usos
mais formais da fala.
Campo de atuação na vida pública
• Discussão/Debate de casos,
reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a artigos,
do ECA, do Código de Defesa
do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., como forma de
criar familiaridade com textos
legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas
de estilo etc. -, de maneira a
facilitar a compreensão de
leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de
textos normativos (se e
quando isso for necessário) e
possibilitar a compreensão do
caráter interpretativo das leis
e as várias perspectivas que
podem estar em jogo.
• Posicionamento de forma consistente e persuasiva para
sustentar uma discussão, assembleia, reuniões de colegiados da escola, de agremiações

• Adequação aos
usos formais da
fala.

• Debates sobre
desrespeitos
aos textos legais
e normativos.

• Discussão oral e
respeito a opiniões e falas do
outro.

• Situações em que o aluno tome notas, identificando as informações mais relevantes
apresentadas em debates, palestras, aulas
como forma de documentar o evento e
apoiar a própria fala (que pode se dar no momento do evento ou posteriormente,
quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em outros contextos públicos, como diante dos representados).
• Situações de Compreensão e comparação
das diferentes posições e interesses em jogo
em uma discussão ou apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do que está
sendo proposto e, quando for o caso, formular e negociar propostas de diferentes naturezas relativas a interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar.
• Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Situações de aprendizagem em que os alunos possam organizar dados de pesquisas
em painéis, cartazes, slides, a fim de sustentar uma apresentação oral para ouvintes, seminários, etc. O ideal é que o aluno exercite
o planejamento (levando em consideração
os itens a serem observados, que estão descritos no corpo do conteúdo), que pense no
tempo que vai gastar, nos recursos que vai
utilizar para apoiar a fala, a fim de prepararse.
• Atividades que simulem situações de entrevista em que os alunos sejam solicitados a
propor novas perguntas a partir das respostas dadas. Os resultados da entrevista podem ser organizados em tabelas ou gráficos
ou roteiros mais elaborados que poderão
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e outras situações de apresentação de propostas e defesas
de opiniões, respeitando as
opiniões contrárias e propostas alternativas e fundamentando seus posicionamentos,
no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas claras e justificadas.
• Monitoramento da fala, levando em conta as reações
dos interlocutores.
• Posicionamento crítico quanto
a textos orais persuasivos
e/ou que veiculem conteúdos
discriminatórios.
• Anotações de discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões,
como forma de documentar o
evento e apoiar a própria fala
(que pode se dar no momento
do evento ou posteriormente,
quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em outros
contextos públicos, como diante dos representados).
• Compreensão e comparação
das diferentes posições e interesses em jogo em uma discussão ou apresentação de
propostas, avaliando a validade e força dos argumentos
e as consequências do que
está sendo proposto e,
quando for o caso, formular e
negociar
propostas
de

• Discussão oral e
respeito a opiniões e falas do
outro.
• Discussão em
textos orais persuasivos.
• Registro de debates,
palestras, apresentação de propostas, reuniões,
entre outros gêneros.

• Diferentes posicionamentos
em discussões
orais.

fazer parte de artigos de divulgação, seminários, etc.
• Situações em que os alunos, a partir de práticas como debate, palestras, reuniões, aulas e suas variantes em outras mídias, façam
anotações: para alimentar outras produções
escritas com a finalidade de documentar
processos e resultados do que foi apreendido a partir do conteúdo assistido; para registro pessoal, visando a reflexão sobre o registrado; como apoio à fala durante a participação em situações orais como discussões,
debates, seminários.
• Apreciação de situações de comunicação
oral, presenciadas ou gravadas, com foco
em recursos discursivos semânticos, sintáticos, prosódicos e gestuais.
• Discussão coletiva de situações para problemas de planejamento, organização, adequação à circunstância e de efetividade persuasiva da fala.
Campo artístico-literário
• Atividades em que os alunos tenham contato
com o texto para dramatização, com foco
nos aspectos paralinguísticos que ajudam
na construção de sentido do texto. Propor a
oralização dramatizada desses textos, mas
antes, explicar esses elementos, bem como
o que são e para que servem as rubricas, entre outros. Essas atividades podem ser realizadas de maneira interdisciplinar com a disciplina de Arte.
• Situações de aprendizagem nas quais o
aluno possa exercitar a leitura expressiva,
para que possa interpretar os sentimentos e
emoções repassadas pelo texto literário e
para que haja o desenvolvimento da fluência
leitora, em que se identificam as pausas, o
ritmo, a entonação etc. Para que não
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•
•
•
•

•

diferentes naturezas relativas
a interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar.
Campo das práticas de estudo
e pesquisa
Identificação de variações intrínsecas ao processo linguístico, produzidas por fatores:
Técnicos (diferentes domínios
da ciência e da tecnologia).
Organização dos dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o tempo
disponível, as características
do gênero apresentação oral,
a multissemiose, as mídias e
tecnologias que serão utilizadas e ensaio da apresentação,
considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de diferentes formas de uso da fala –
memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea.
Definição do recorte temático
da entrevista e o entrevistado,
levantamento de informações
sobre o entrevistado e sobre o
tema da entrevista, elaboração de roteiro de perguntas,
realização de entrevista, a partir
do
roteiro,
abrindo

• Variações intrínsecas ao processo
linguístico.

•

• Organização de
painéis e slides.
•

•
•

configure uma atividade isolada, e para que
seja realizada de modo produtivo, sugere-se
que o professor a associe a práticas como
saraus, oficinas de criação artística, criação
de vídeos para blogues nas redes sociais, entre outros.
Situações que favoreçam o entendimento de
que o falar e o escrever são atos que podem
ou não se complementar; entretanto, cada
um deles tem seus traços característicos,
que devem ser respeitados. Assim, trazer a
fala para a escrita na produção de textos teatrais, por exemplo, exigirá do autor adaptação ao canal de comunicação em uso.
Atividades de apreciação de filmes (documentários, inclusive) e peças teatrais: relações entre realidade e ficção; articulação/
superposição/ combinação de diferentes linguagens; efeitos de sentido produzidos por
elementos não verbais...
Situações de tematização da força expressiva da linguagem popular com base em diálogos de filmes ou textos teatrais.
Projetos didáticos que potencializem o interesse dos alunos por filmes e espetáculos teatrais.

• Recorte temático de entrevista e entrevistado.
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•

•
•

•

possibilidades para fazer perguntas a partir da resposta, se
o contexto permitir, tomar
nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente
as informações obtidas, de
acordo com os objetivos estabelecidos.
Reconhecimento da importância da adequação da própria
fala ao objetivo, ao contexto
comunicativo e ao (s) interlocutor (es).
Inferência da intenção do locutor.
Estabelecimento de considerações e formulação de problematizações
pertinentes,
em momentos oportunos, em
situações de aulas, apresentação oral, seminário etc.
Anotação de vídeo aulas, aulas digitais, apresentações
multimídias, vídeos de divulgação científica, documentários
e afins, identificando, em função dos objetivos, informações principais para apoio ao
estudo e realizando, quando
necessário, uma síntese final
que destaque e reorganize os
pontos ou conceitos centrais e
suas relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de reflexões pessoais,
que podem conter dúvidas,
questionamentos, considerações etc.

• Adequação da
fala ao contexto
comunicativo.
• Intenção comunicativa.
• Intenção comunicativa.

• Registro a partir
de apresentações e vídeos e
elaboração de
sínteses.
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Campo artístico-literário
• Identificação de variações intrínsecas ao processo linguístico, produzidas por fatores:
• Geográficos (variações regionais, urbanas e rurais);
• Históricos (linguagem do passado e do presente);
• Sociológicos (gêneros, gerações, classe social).
• Identificação de especificidades do uso da linguagem oral
no teatro e no cinema.
• Representação de cenas ou
textos dramáticos, considerando, na caracterização dos
personagens, os aspectos linguísticos e paralinguísticos
das falas (timbre e tom de voz,
pausas e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros linguísticos), os
gestos e os deslocamentos no
espaço cênico, o figurino e a
maquiagem, elaborando as rubricas indicadas pelo autor por
meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação.
• Leitura em voz alta de textos literários diversos – como poemas, 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,

• Variações
guísticas.

lin-

• Linguagem oral
no teatro e no cinema.
• Textos dramáticos e suas especificidades.

• Oralização de
textos literários
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narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição
oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre outros) quanto da tradição literária escrita, expressando a
compreensão e interpretação
do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as
pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela
pontuação quanto por outros
recursos
gráfico-editoriais,
como negritos, itálicos, caixaalta, ilustrações etc., gravando
essa leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para produção de audiobooks de textos literários
diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ou sem
efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto
de forma livre quanto de forma
fixa (como quadras, sonetos,
liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos,
paralinguísticos e cinésicos
necessários aos efeitos de
sentido pretendidos, como o
ritmo e a entonação, o emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e
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• Ler, de modo autônomo e voluntário,
textos correspondentes aos diversos
gêneros previstos
para o ano e desenvolver procedimentos adequados de
estudo,
considerando as especificidades de cada gênero.

pantomima que convenham
ao gênero poético e à situação
de compartilhamento em
questão.
Campo jornalístico-midiático
• Diferenciação de liberdade de
expressão de discursos de
ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando
for o caso.

• Análise e comparação de peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas
em campanhas, as especificidades das várias semioses e
mídias, a adequação dessas
peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da
campanha e à construção
composicional e estilo dos gêneros em questão, como
forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e
produção) de textos pertencentes a esses gêneros.

• Liberdade de expressão e discursos de ódio.

• Análise de peças
publicitárias.

Campo jornalístico-midiático
• Atividades em que os alunos tenham contato
com jornais e revistas locais, impressos ou
digitais, com vistas a discutirem o posicionamento ético do sujeito e argumentarem
frente a questões de conflito, em situações
de leitura. Discutir ainda a diferença entre liberdade de expressão e discurso.
• Atividades de análise de peças publicitárias
que possam ser mais significativas para os
alunos, para que compreendam e analisem
as estratégias e argumentos utilizados para
chamar a atenção, e seu caráter apelativo.
As atividades também devem favorecer a reflexão sobre a relação que o discurso publicitário das propagandas tem com consumismo, padrões de beleza, propaganda e
ética, entre outras possibilidades.
• Atividades em que os alunos possam ter contato com os gêneros notícia, reportagem, entrevistas, charges e tirinhas, a fim de identificar a temática abordada, as marcas de impessoalidade, a diferença entre opiniões, a
argumentos e a relação de sentido entre o
texto verbal e não verbal. Para os sextos e
sétimos, selecionar textos mais informativos
e com grau de complexidade adequado às
turmas, com menor grau de posicionamento
crítico. Para os oitavos e nonos, textos mais
complexos e com maior nível de criticidade e
argumentação. É possível e importante que
se utilizem, também, jornais locais, na realização de rodas de conversa e de leitura para
que os alunos coloquem os textos em comparação e construam sentidos.
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Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios do aluno em relação
aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos, de
como o aluno procede como leitor voluntário e autônomo, não só em situações de explícito caráter avaliativo.
• Observação da atitude do aluno em espaços mediadores de leitura:
• Interesse em frequentar;
• Adequação de procedimentos;
• Iniciativa quanto à seleção de textos
pelo prazer de ler.
• Propostas que permitam identificar
como está o aluno e o quanto evoluiu
em relação a:
• Interesse em ouvir a leitura;
• Interesse em dedicar-se à leitura;
• Interesse em ler oralmente;
• Autoconfiança diante de leituras desafiadoras;
• Participação nas atividades coletivas
de comentário e apreciação de texto;
• Seleção de textos que atendam a seus
objetivos;
• Manuseio cuidadoso dos suportes de
textos escritos;
• Utilização de estratégias adequadas
para a compreensão dos diversos textos;
• Uso de dados textuais para construção
de argumentos;

• Identificação, em notícias, do
fato central, suas principais
circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e
fotorreportagens o fato ou a
temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses
subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia
ou humor presente.
• Identificação e análise dos
efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos
publicitários, relacionando as
estratégias de persuasão e
apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos
utilizados, como imagens,
tempo verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem
etc., com vistas a fomentar
práticas de consumo conscientes.
• Inferência e justificativa, em
textos multissemióticos – tirinhas,
charges,
memes,
gifsetc. –, do efeito de humor,
ironia e/ou crítica pelo uso
ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de
clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc.
• Análise dos interesses que
movem o campo jornalístico,
os
efeitos
das
novas

• Identificação de
fatos e temas
em textos jornalísticos.

• Estratégias de
persuasão em
textos publicitários.

• Efeitos de humor e crítica em
tirinhas, charges,
memes,
gifs, etc.

• Criticidade em
relação aos textos jornalísticos.

• Situações de aprendizagem que coloquem
os alunos em contato com as estratégias de
persuasão dos textos publicitários, que estimulam e induzem ao consumo.
• Explorar outdoors, cartazes de supermercado com promoções do tipo “Compre 2 e
leve 3”, a fim de que percebam os jogos de
palavras, as imagens utilizadas para chamar
a atenção, e que reflitam a respeito do
quanto isso influencia o consumidor.
• Situações de aprendizagem que permitam,
antes da identificação dos efeitos de ironia e
humor, conhecer o contexto (fatos, acontecimentos, notícias) que deram origem ao
meme ou charge, para que se compreenda a
intertextualidade e a interdiscursividade.
• Situações de análise dos interesses que movem o campo jornalístico, refletindo sobre: a
rapidez e a instantaneidade das informações e suas consequências (dentre elas, o
risco de um tratamento superficial do fato ou
assunto); a criação de canais de notícias independentes; a abertura para uma participação mais ativa dos leitores que influenciam
as pautas dos jornais e se tornam produtores de conteúdo (com envio de fotos, vídeos
e textos verbais); o fenômeno das fake news
e a presença mais ostensiva da propaganda.
Possibilidade de trabalho interdisciplinar
com a Língua Inglesa, no que se refere à distinção e análise da qualidade das informações em textos jornalísticos.
• Situações em que o aluno possa realizar procedimentos de pesquisa, em mídias como
Facebook e Whatsapp, para verificar a procedência de notícias falsas, a fim de verificar
a veracidade, levando em conta que as fake
news têm dominado as redes sociais. É importante prever projetos que envolvam toda
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• Identificação de relações entre ideias
do texto;
• Compreensão de linguagem figurada e
de sentidos que se encontram nas entrelinhas;
• Estabelecimento de relações entre
texto, ilustração e outros recursos complementares;
• Iniciativa de procurar fontes adequadas para resolver dúvidas ou ampliar o
conhecimento;
• Desembaraço e fluência na leitura oral
ritmo, inflexão, efeito produzido nos ouvintes;
• Iniciativa para ampliação do repertório
de leitura.
• Provas de interpretação de textos, focadas nos conteúdos trabalhados.
• Propostas (além das indicadas acima)
que permitam identificar como está o
aluno e o quanto evoluiu em relação a:
• Curiosidade acerca dos textos para estudo das diferentes áreas do conhecimento;
• Localização e destaque das informações mais relevantes de textos expositivos;
• Organização e síntese das informações
selecionadas;
• Interesse em obter mais informações
sobre o assunto estudado;
• Empenho na pesquisa;
• Colaboração nas atividades em parceria.

•

•

•

•

tecnologias no campo e as
condições que fazem da informação uma mercadoria, de
forma a poder desenvolver
uma atitude crítica frente aos
textos jornalísticos.
Análise do fenômeno da disseminação de notícias falsas nas
redes sociais e desenvolvimento de estratégias para reconhecê-las, a partir da verificação /avaliação do veículo,
fonte, data e local da publicação, autoria, URL, da análise
da formatação, da comparação de diferentes fontes, da
consulta a sites de curadoria
que atestam a fidedignidade
do relato dos fatos e denunciam boatos etc.
Análise de diferentes práticas
(curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos pertencentes a diferentes gêneros
da cultura digital (meme, gif,
comentário, charge digital
etc.) envolvidos no trato com a
informação e opinião, de
forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas
redes.
Observação de diferenças nos
tratamentos dados ao mesmo
tema em textos de gêneros
distintos.
Análise de textos de opinião
(artigos de opinião, editoriais,
cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes

• Fake News.

• Práticas (curtir,
compartilhar,
comentar etc.)
da cultura digital

• Tratamento
dado ao mesmo
tema em gêneros distintos.
• Textos de opinião (artigos de
opinião, editoriais, cartas de

a comunidade escolar para se criar uma
rede de proteção contra as notícias falsas,
com o objetivo de mobilizar os alunos para
ações permanentes de "alertas", junto aos
colegas e comunidade escolar. Além disso,
possibilitar acesso a sites criados com essa
finalidade pode inspirá-los.
• Atividades em que levem o aluno a analisar
e comentar a qualidade da cobertura dos fatos pela imprensa a partir de procedimentos
de curadoria que vão desde o refinamento
da capacidade de selecionar palavras, expressões ou frases-chave para busca de um
mesmo fato veiculado pelos diferentes veículos e mídias, até buscar informações sobre a proposta editorial e o grau de confiabilidade dos veículos pesquisados.
• Situações de análise das diferentes práticas
(curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) de
textos pertencentes a diferentes gêneros da
cultura digital (meme, gif, comentário,
charge digital etc.) envolvidos no trato com a
informação e opinião, de forma a possibilitar
uma presença mais crítica e ética nas redes,
reconhecendo as intencionalidades do outro, posicionando-se criticamente em relação ao que lê, discutindo também sobre as
consequências de se compartilhar ou “curtir” informações e opiniões que expressam
desrespeito ou veiculem preconceito ou
ódio, investindo na preparação dos alunos
para uma curadoria de textos, de forma a
construírem uma visão mais ampla e complexa sobre ela e as comentarem com mais
propriedade, recusando os discursos inflamados, unilaterais e antiéticos. A atividade
deve possibilitar ao aluno o reconhecimento
das intencionalidades do outro (por meio da
análise dos recursos usados na produção
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•

•

•

•

•
•

sociais, charges, memes,
gifsetc.) e posicionamento de
forma crítica e fundamentada,
ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a
esses textos.
Posicionamento crítico quanto
a textos persuasivos e/ou que
veiculem conteúdos discriminatórios (em colaboração).
Comparação de opiniões e informações veiculadas em diferentes textos sobre um
mesmo assunto.
Análise de relações entre partes e elementos do texto: encadeamento lógico, causaefeito, razão-consequência,
fato-opinião, proposição-argumento.
Identificação, no texto, de mecanismos que asseguram a
progressão temática (em colaboração).
Inferência das intenções do
autor e validação com base
em elementos do texto.
Inferência do implícito na argumentação.

• Análise e comentário da cobertura da imprensa sobre fatos
de relevância social, comparando diferentes enfoques por
meio do uso de ferramentas
de curadoria.
• Identificação e avaliação de
teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos,

leitores, comentários, posts de
blog e de redes
sociais, charges,
memes, gifs etc)
• Textos persuasivos e de conteúdos discriminatórios.
• Diferentes opiniões sobre um
mesmo assunto.
• Relação entre
partes e elementos do texto.
•
• Mecanismos de
progressão temática
• Intenção comunicativa.
• Informações implícitas na argumentação.
• Diferentes enfoques em coberturas de imprensa.
• Teses/opiniões/posicionamentos

dos sentidos do que o outro disse) e de se
posicionar criticamente em relação ao que lê
— o que significa desenvolver uma participação qualificada do adolescente e do jovem.
• Atividades de roda de leitura para análise de
textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de
blog e de redes sociais, charges, memes, gifs
etc.) em que os alunos possam compartilhar
leituras feitas e exercitar a argumentação
junto aos seus pares — o que também possibilita o exercício de respeito à palavra do outro, posicionando-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos
e opiniões relacionados aos textos, reconhecendo que opinião e argumentação se constroem com recursos das diferentes linguagens, buscando informações para aprofundar o conhecimento sobre o assunto/fato
que é objeto de crítica e selecionando argumentos relevantes que fundamentem seu
posicionamento. O desenvolvimento desta
atividade é importante também para a produção de textos, uma vez que a análise tem
como fim uma "resposta do leitor".
• Atividades em que os alunos analisem as diferenças ou semelhanças no tratamento
dado a uma mesma informação veiculada
em textos diferentes e percebam:
• Os efeitos de sentido produzidos pelos recursos linguísticos usados;
• Apurarem informações, desenvolvendo procedimentos de curadoria;
• Posicionem-se em relação aos enfoques dados aos fatos/assuntos veiculados, produzindo textos escritos ou orais, utilizando sites
especializados em checar fatos. Importante
os alunos observarem que há jornais e
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argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor,
comentário, artigo de opinião,
resenha crítica etc.), posicionando-se frente à questão
controversa de forma sustentada.

• Análise do efeito de sentido
produzido pelo uso, em textos,
de recurso a formas de apropriação textual de paráfrases,
citações, discurso direto, indireto ou indireto livre.
• Análise do uso de recursos
persuasivos em textos argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas
lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação)
e seus efeitos de sentido.
• Análise, em notícias, reportagens e peças publicitárias em
várias mídias, dos efeitos de
sentido devidos ao tratamento
e à composição dos elementos
nas imagens em movimento, à
performance, à montagem
feita (ritmo, duração e sincronização entre as linguagens –
complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das músicas e efeitos
sonoros.

explícitos e implícitos,
argumentos e contra-argumentos
em textos argumentativos do
campo (carta de
leitor, comentário, artigo de opinião, resenha
crítica etc.
• Paráfrases, citações, discurso
direto, indireto
ou indireto livre.
• Recursos persuasivos em textos
argumentativos
diversos.

• Elementos de
notícias, reportagens e peças
publicitárias em
mídias diversas.

revistas, por exemplo, que tendem a ser menos rigorosos na apuração das informações
que veiculam, como acontece com as revistas comumente categorizadas como "revistas de fofocas".
• Atividades de leitura de identificação e avaliação de teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e implícitos, argumentos e contraargumentos em textos argumentativos do
campo (carta de leitor, comentário, artigo de
opinião, resenha crítica etc.), posicionandose frente à questão controversa de forma
sustentada, ou seja, justificando o posicionamento assumido com relação aos textos argumentativos analisados.
• Atividades de leitura de textos jornalísticos
para análise de como os autores incorporam, em seus textos, os discursos de outros
(apropriação textual de paráfrases, citações,
discurso direto, indireto ou indireto livre),
possibilitando compreender, por exemplo, a
relevância que essas vozes assumem no discurso do jornalista e como são usadas para
dar ênfase ao recorte ou enfoque escolhido,
sinalizando a não neutralidade de textos supostamente objetivos, como as notícias. Diante de uma reportagem, por exemplo, perceber um predomínio de citações ou de discurso direto para trazer ao texto diferentes
vozes que apresentam uma mesma ideia,
versão ou um mesmo posicionamento sobre
o fato ou assunto, em oposição a outras vozes discordantes a essa ideia, versão ou posicionamento que são apenas parafraseadas pelo jornalista.
• Atividades de análise, observação, reconhecimento e compreensão do uso de recursos
persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas
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• Campo de atuação na vida pública
• Identificação, tendo em vista o
contexto de produção, da
forma de organização dos textos normativos e legais, da lógica de hierarquização de seus
itens e subitens e suas partes:
parte inicial (título – nome e
data – e ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput
e parágrafos e incisos) e parte
final (disposições pertinentes
à sua implementação) e análise dos efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário
técnico, pelo uso do imperativo, de palavras e expressões
que indicam circunstâncias,
como advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade, como alguns pronomes indefinidos, de
forma a poder compreender o
caráter imperativo, coercitivo
e generalista das leis e de outras formas de regulamentação.
• Posicionamento em relação
aos conteúdos veiculados em
práticas não institucionalizadas de participação social, sobretudo àquelas vinculadas a
manifestações artísticas, produções culturais, intervenções
urbanas e práticas próprias
das culturas juvenis que pretendam denunciar, expor uma

• Formas de organização dos textos legais e normativos.
•

•
•

• Conteúdos veiculados em músicas de hip hop,
grafite e outras
produções da
cultura juvenil.

•
•
•

lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus efeitos de sentido em gêneros
como: comentários, crônicas, artigos de opinião, charges, propagandas etc.
Atividades de leitura de notícias, reportagens
e peças publicitárias em várias mídias para
análise, dos efeitos de sentido devidos ao
tratamento e à composição dos elementos
nas imagens em movimento, à performance,
à montagem feita (ritmo, duração e sincronização entre as linguagens – complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das músicas e efeitos sonoros. Por exemplo, entender, em uma peça publicitária para televisão,
como imagem em movimento, cenário, luzes, fundo musical e texto verbal se articulam para produzir certo efeito de prazer ou
de tensão, dependendo daquilo que se quer
expressar; ou como, em uma reportagem ou
notícia radiofônica, a entonação, as pausas,
os efeitos sonoros etc., ajudam a produzir
este ou aquele efeito.
Roda de leitores para:
Manuseio compartilhado de jornais do dia –
leitura conjunta da primeira página de cada
um; seleção de questão a ser debatida a partir do conteúdo de algum/alguns de seus textos (notícia, reportagem, charge, entrevista,
artigo, editorial, carta de leitor, resenha, propaganda); discussões sobre a distinção entre fato e opinião/ comentário.
Situações de posicionamento crítico quanto
a:
Tema;
Informações implícitas (inferência);
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problemática ou “convocar”
para uma reflexão/ação, relacionando esse texto/produção
com seu contexto de produção
e relacionando as partes e semioses presentes para a construção de sentidos.
• Relação entre textos e documentos legais e normativos de
importância universal, nacional ou local, que envolvam direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens –
tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA -, e a regulamentação da organização
escolar – por exemplo, regimento escolar -, a seus contextos de produção, reconhecendo e analisando possíveis
motivações, finalidades e sua
vinculação com experiências
humanas e fatos históricos e
sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os
princípios democráticos e uma
atuação pautada pela ética da
responsabilidade (o outro tem
direito a uma vida digna tanto
quanto eu tenho).
• Exploração e análise de instâncias e canais de participação disponíveis na escola
(conselho de escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no
munícipio ou no país, incluindo

• Documentos legais e normativos (Declaração
dos Direitos Humanos, a Constituição
Brasileira, o ECA -, e a
regulamentação
da organização
escolar).

• Canais de participação na escola, município
ou país.

• Pluralidade de sentidos, ambiguidades, subentendidos (sentidos denotativos/ literal e
conotativo/figurado);
• Relações entre texto, imagens a ele associadas e outros recursos gráficos complementares;
• Vínculos intertextuais.
• Campo de atuação na vida pública
• Situações de aprendizagem em que os alunos possam ter contato com os textos normativos, e que visem o reconhecimento das
especificidades desses textos, marcados por
um conteúdo de caráter normativo, reconhecendo também as especificidades da esfera
jurídica em que os textos são mencionados.
Uma sugestão são as rodas de leitura, para
que possam compartilhar os textos, mesmo
que ainda não conheçam os significados
(haja vista que esse trabalho será gradativo).
Em seguida, podem tentar construir significados para os textos, negociando as interpretações, até chegar à construção de sentido.
• Pesquisa a respeito das práticas artísticas,
manifestações culturais (Academia Juvenil
de letras, por exemplo), e atividades próprias
da cultura juvenil que sejam realizadas na
comunidade ou nos bairros da cidade, e dos
gêneros envolvidos nelas (poemas, raps, repentes etc.), a fim de que possam formar opiniões sobre os conteúdos envolvidos.
• Situações de estudo de textos e documentos
legais e normativos de importância universal, nacional ou local, que envolvam direitos,
em especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos Direitos
Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA -,
e a regulamentação da organização escolar
– por exemplo, regimento escolar -, a seus
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formas de participação digital,
como canais e plataformas de
participação (como portal e-cidadania), serviços, portais e
ferramentas de acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação política,
bem como de propostas e proposições que circulam nesses
canais, de forma a participar
do debate de ideias e propostas na esfera social e a engajar-se com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da
escola e da comunidade.
• Análise, a partir do contexto de
produção, da forma de organização das cartas abertas,
abaixo-assinados e petições
on-line (identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita, acompanhada ou não de uma breve
apresentação da problemática
e/oude justificativas que visam sustentar a reivindicação)
e a proposição, discussão e
aprovação de propostas políticas ou de soluções para problemas de interesse público,
apresentadas ou lidas nos canais digitais de participação,
identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita ou subscrição
consciente de abaixo-assinados e textos dessa natureza e
poder se posicionar de forma

• Formas de organização das cartas
abertas,
abaixo-assinados e petições
on-line.

contextos de produção, reconhecendo e analisando possíveis motivações, finalidades e
sua vinculação com experiências humanas e
fatos históricos e sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres,
de fomentar os princípios democráticos e
uma atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida
digna tanto quanto eu tenho), colocando-se
no lugar do outro, experimentando e valorizando diferentes vivências culturais e, ao
mesmo tempo, atuando em favor da desconstrução de desigualdades que ferem direitos básicos, como o direito à vida, levando
as discussões para o universo mais amplo e
retornando para questões locais.
• Possibilidade de desenvolver projetos interdisciplinares, uma vez que a diversidade humana é objeto de estudo de diferentes perspectivas. Trabalho com História, no que se
refere a conhecer e identificar relações entre
textos legais sobre direitos humanos, as normas de convivência dos locais de vivência do
aluno, processos de afirmação de direitos e
instituições voltadas à defesa desses direitos.
• Situações de exploração e análise de instâncias e canais de participação disponíveis na
escola (conselho de escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no munícipio ou no país, incluindo formas de participação digital, como canais e plataformas de
participação (como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem
como de propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma a participar do
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•

•
•

•
•

crítica e fundamentada frente
às propostas.
Comparação de propostas políticas e de solução de problemas, identificando o que se
pretende fazer/implementar,
por que (motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios e consequências esperados), como (ações e passos), quando etc. e a forma de
avaliar a eficácia da proposta/solução, contrastando
dados e informações de diferentes fontes, identificando
coincidências, complementaridades e contradições, de
forma a poder compreender e
posicionar-se criticamente sobre os dados e informações
usados em fundamentação de
propostas e análise da coerência entre os elementos, de
forma a tomar decisões fundamentadas.
Campo das práticas de estudo
e pesquisa.
Valorização e uso da leitura
como fonte de aprendizagem,
informação, divertimento e
sensibilização.
Identificação do propósito do
estudo a ser feito.
Articulação de índices textuais
e contextuais para validação
ou reformulação de hipóteses
levantadas, antes e ao longo
da leitura, quanto ao conteúdo
do texto.

• Textos propositivos.

• A leitura como
fonte de aprendizagem.

• Propósito do estudo
• Estratégia de leitura (antes, durante e depois
da leitura).

debate de ideias e propostas na esfera social e a engajar-se com a busca de soluções
para problemas ou questões que envolvam
a vida da escola e da comunidade, conhecendo as características dos espaços de circulação de gêneros que impliquem solicitação e/ou reclamação de direitos, participação na vida política da escola, comunidade,
estado ou país — e textos que possibilitem
essas ações —, o que permite aos alunos que
organizem o seu discurso (oral ou escrito)
utilizando recursos adequados aos interlocutores, com vistas a atingir seus objetivos.
• Atividades de análise, a partir do contexto de
produção, da forma de organização das cartas abertas, abaixo-assinados e petições online (identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita, acompanhada ou
não de uma breve apresentação da problemática e/ou de justificativas que visam sustentar a reivindicação) e a proposição, discussão e aprovação de propostas políticas
ou de soluções para problemas de interesse
público, apresentadas ou lidas nos canais digitais de participação, identificando suas
marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita ou subscrição consciente de
abaixo-assinados e textos dessa natureza e
poder se posicionar de forma crítica e fundamentada frente às propostas.
• Situações de comparação de propostas políticas e de solução de problemas, identificando o que se pretende fazer/implementar,
por que (motivações, justificativas), para que
(objetivos, benefícios e consequências esperados), como (ações e passos), quando etc.
e a forma de avaliar a eficácia da proposta/solução, contrastando dados e informações de diferentes fontes, identificando
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• Estabelecimento de relação
entre acepção da palavra e
contexto.
• Estabelecimento de relações
entre informações novas e conhecimentos prévios.
• Valorização do uso de procedimentos de estudo adequados.
• Uso de múltiplas estratégias
para resolver dúvidas quanto
ao sentido do que foi lido inclusive, consulta a diferentes fontes.
• Leitura em voz alta, de forma
expressiva e adequada a situações comunicativas que justifiquem esse tipo de leitura.
• Estudo de textos expositivos:
• Observação da estrutura textual (lógica que determina a
sequência/organização
interna do texto);
• Identificação do tema;
• Localização tanto das informações principais como das complementares e análise da articulação entre elas;
• Estabelecimento de relações
entre o texto e recursos de natureza suplementar que o
acompanham;
• Esclarecimento de dúvidas (releitura, consulta a fontes diversas);
• Seleção das informações necessárias para o estudo do
momento;
• Elaboração de resumo ou esquema.

• Acepção da palavra e contexto.
• Relação entre
informações.
• Procedimentos
de estudo.
• Estratégias para
resolução de dúvidas.
• Leitura em voz
alta.

•
•

•
•

• Textos expositivos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder compreender e
posicionar-se criticamente sobre os dados e
informações usados em fundamentação de
propostas e análise da coerência entre os
elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas.
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Atividades de leitura que possibilitem a compreensão e apreciação dos gêneros de divulgação científica, levando em conta o contexto de produção, a temática e os interlocutores envolvidos.
Atividades sequenciadas de pesquisa em
parceria (duplas ou pequenos grupos), desenvolvidas no âmbito ou não de projetos:
Levantamento de conhecimentos prévios sobre o tema-base;
Levantamento, hierarquização e ordenação
dos tópicos do estudo (roteiro prévio);
Planejamento dos passos do trabalho;
Decisões sobre os papéis a serem desempenhados pelos integrantes dos grupos;
Seleção de fontes adequadas à pesquisa e
consulta a índices e outros facilitadores de
localização da informação;
Extração das informações pertinentes;
Produção da primeira versão de texto expositivo em que se articulem as informações
selecionadas;
Compartilhamento e análise coletiva dos trabalhos dos diferentes grupos;
Produção de versão aprimorada do texto expositivo em questão.
Atividades de construção de gráficos, esquemas, resumos em que o aluno precise perceber e utilizar as informações principais e as
secundárias, a fim de orientar-se para a produção. Mesmo estando nas práticas de
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• Reconhecimento dos diferentes recursos expressivos utilizados na produção de um
texto expositivo e seu papel no
estabelecimento do “estilo” do
autor (em colaboração).
• Reflexão sobre a relação entre
os contextos de produção dos
gêneros de divulgação científica – texto didático, artigo de
divulgação científica, reportagem de divulgação científica,
verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, infográfico (estático e animado),
relatório, relato multimidiático
de campo, podcasts e vídeos
variados de divulgação científica etc. – e os aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguística características desses gêneros,
de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e
produção) de textos pertencentes a esses gêneros.
• Comparação, com a ajuda do
professor, de conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta
seus contextos de produção e
referências,
identificando
coincidências, complementaridades e contradições, de
forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais,
compreender e posicionar-se
criticamente
sobre
os

• Recursos
pressivos.

ex-

• Relação entre a
construção composicional e o
contexto de produção de textos
de divulgação científica.

• Conteúdos, dados e informações de diferentes fontes.

estudo e pesquisa, esse conteúdo também
deverá ser abordado em outros gêneros,
principalmente nos textos dissertativo-argumentativos.
• Análises de textos em que os alunos utilizem
a ferramenta de curadoria (verificar a veracidade de textos diversos que circulam nas diferentes mídias), para comparar informações entre fontes diferentes, o que ajuda no
desenvolvimento do pensamento científico.
Primeiro, as atividades devem ser desenvolvidas com a ajuda do professor, desenvolvendo gradativamente a autonomia. Também devem ser considerados os gêneros e
os conteúdos mais adequados à série.
• Situações de aprendizagem em que os alunos vivenciem a prática da retextualização,
em que utilizem as linguagens verbal e nãoverbal. Ou seja, um trabalho em que o aluno
transforme em gráfico um texto verbal e viceversa. É necessário iniciar com gráficos e tabelas simples. Pode-se iniciar com exercícios
pequenos de retextualização de tabelas e infográficos que compõem uma reportagem de
divulgação para textos escritos. O desenvolvimento desse conteúdo, articulado com outras disciplinas, poderá potencializar a
aprendizagem do aluno.
• Atividades em que os alunos se apropriem e
façam uso das estratégias e procedimentos
envolvidos na leitura para estudo, como grifar, tomar nota, anotar nas margens etc., e
que se desdobram na produção de textos conhecidos como “gêneros de apoio à compreensão”, como resumos, resenhas, quadros,
esquemas, paráfrases etc.).
Campo artístico-literário
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conteúdos e informações em
questão.
• Utilização de pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro
lugar”, “por outro lado”, “dito de
outro modo”, isto é”, “por
exemplo” – para compreender
a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo
dos textos.
• Seleção de informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais
etc.), avaliando a qualidade e
a utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente,
com ajuda do professor, as informações necessárias (sem
excedê-las) com ou sem apoio
de ferramentas digitais, em
quadros, tabelas ou gráﬁcos.
• Articulação do texto verbal
com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na
(re)construção dos sentidos
dos textos de divulgação científica e retextualização do discursivo para o esquemático –
infográfico, esquema, tabela,
gráfico, ilustração etc. – e, ao
contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas,
infográficos, ilustrações etc.
em texto discursivo, como
forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as

• Hierarquização
de ideias.

• Seleção e organização de informações.

• Texto verbal e
esquemas, infográficos, tabelas
etc.

• Atividades que permitam o reconhecimento
dos textos literários como parte do patrimônio cultural da humanidade, representativos
de culturas e valores os diferentes grupos e
valores sociais. É necessário levar o aluno a
mobilizar conhecimentos de mundo e atribuir sentido a eles, através da participação
em práticas frequências e sistemáticas de
leitura de textos literários de diferentes gêneros, épocas e contextos culturais, envolvendo desde as práticas de literatura consideradas clássicas, até as consideradas marginais, contemplando ainda os autores da literatura local.
• Atividades que possibilitem aos alunos apropriarem-se de comportamentos próprios de
leitores autônomos, capazes de selecionar o
que pretendem ler, ouvir e ver, a partir da
consulta a textos que contenham descrições
ou opiniões a respeito de obras literárias e
outras linguagens. É importante criar as situações em que os alunos deverão escolher e
direcionar o trabalho a partir de análise, leitura e discussão oral dos gêneros mencionados.
• Situações de aprendizagem em que os alunos possam, a partir da participação em práticas de leitura, como as descritas no conteúdo, construir comentários sobre a estética
e sobre o gosto ou não das obras apreciadas,
e que justifique as suas escolhas, produzindo textos com juízos de valor. É importante ainda, envolver os produtos culturais
locais e de diferentes grupos sociais, a fim
de combater preconceitos.
• Atividades em que o aluno analise textos narrativos ficcionais, observando as diferentes
formas de composição próprias de cada
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características das multissemioses e dos gêneros em
questão.
• Grifo das partes essenciais do
texto, tendo em vista os objetivos de leitura, produção de
marginálias (ou tomar notas
em outro suporte), sínteses organizadas em itens, quadrosinóptico, quadro comparativo,
esquema, resumo ou resenha
do texto lido (com ou sem comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que
for mais adequado, como
forma de possibilitar uma
maior compreensão do texto,
a sistematização de conteúdos e informações e um posicionamento frente aos textos,
se esse for o caso.
• Realização de pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e
confiáveis.
Campo artístico-literário
• Inferência da presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de
mundo, em textos literários,
reconhecendo nesses textos
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e
considerando a autoria e o
contexto social e histórico de
sua produção.

• Procedimentos
de estudo (grifo,
nota, síntese).

• Pesquisas e fontes.

• Valores sociais,
culturais e humanos e de diferentes visões de
mundo, em textos literários.

gênero, os recursos coesivos que constroem
a passagem do tempo e articulam suas partes, da escolha lexical típica de cada gênero
para a caracterização dos cenários e os personagens e efeitos de sentido decorrentes
dos tempos verbais, dos tipos de discurso,
dos verbos de enunciação e das variedades
linguísticas (no discurso direto, se houver)
empregados, identificando o enredo e o foco
narrativo e percebendo como se estrutura a
narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos
de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos
espaços físico e psicológico e dos tempos
cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens
em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de
recursos linguístico-gramaticais próprios a
cada gênero narrativo.
• Atividades de interpretação, em poemas,
das expressões com sentido conotativo e recursos figurativos metáfora, hipérbole etc.;
dos recursos expressivos sonoros – estrofação, rimas, aliterações etc.; gráfico espacial
(distribuição da mancha gráfica no papel);
imagens e sua relação com o texto verbal
(em colaboração).
• Situações em que o aluno se interesse pela
leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e por textos que
rompam com seu universo de expectativas,
que representem um desafio em relação às
suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas
marcas linguísticas, em seu conhecimento
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• Posicionamento crítico 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 selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas
(cinema, teatro, exposições,
espetáculos, CD´s, DVD´s
etc.), diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e
reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os no momento de
fazer escolhas, quando for o
caso.

• Seleção
de
obras literárias
a
partir
de
quarta-capa,
programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha
crítica, comentário em blog/vlog
cultural.

sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. Pode-se desenvolver projetos que articulem o trabalho em
sala de aula com a sala de leitura e/ou biblioteca, em que se possa contar com leituras
compartilhadas planejadas (feitas pelo professor), assim como rodas de biblioteca em
que se possa apresentar obras mais complexas com sugestão de escolhas de leitura, articuladas com conversas posteriores sobre
obras lidas.
• Situações de estudo comparado das obras literárias entre si e com outras linguagens,
analisando 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),
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• Participação de práticas de
compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/ manifestações artísticas,
como rodas de leitura, clubes
de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras
dramáticas, de apresentações
teatrais, musicais e de filmes,
cineclubes, festivais de vídeo,
saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos,
de música etc.), dentre outros,
tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e
afetiva e justificando suas
apreciações, escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs e redes sociais e
utilizando formas de expressão das culturas juvenis, tais
como, vlogs e podcasts culturais (literatura, cinema, teatro,
música), playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines,
fanvídeos, fanclipes, posts em
fanpages, trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras possibilidades de práticas de
apreciação e de manifestação
da cultura de fãs.

• Compartilhamento de leituras e comentários de ordem
estética

•
•
•
•
•

•

•

quanto aos temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias,
paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros.
Atividades de leitura em que sejam considerados:
Um amplo acervo de livros de autores nacionais e acreanos;
Projetos que envolvam o cultivo da leitura de
livre escolha;
Rodas de conversa sobre obras lidas;
Eventos culturais como saraus, mostras de
cinema, teatro, música, etc., estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores nacionais e autores locais.
Exemplos de gêneros: 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.
Atividades de comparação do texto dramático em diferentes contextos, em que o aluno
analise as diferenças e semelhanças entre
um texto dramático criado para o palco, para
o cinema e para a TV ou o rádio, por exemplo;
com que recursos se pode contar em cada
caso e como eles ajudam a produzir os sentidos pretendidos.
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• Análise, em textos narrativos
ficcionais, das diferentes formas de composição próprias
de cada gênero, os recursos
coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam
suas partes, a escolha lexical
típica de cada gênero para a
caracterização dos cenários e
dos personagens e os efeitos
de sentido decorrentes dos
tempos verbais, dos tipos de
discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto,
se houver) empregados, identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se
estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de
sentido decorrentes do foco
narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos
espaços físico e psicológico e
dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes
no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e
indireto), do uso de pontuação
expressiva, palavras e expressões conotativas e processos
figurativos e do uso de recursos
linguístico-gramaticais
próprios a cada gênero narrativo.
• Interpretação, em poemas, de
efeitos produzidos pelo uso de
recursos expressivos sonoros
(estrofação, rimas, aliterações
etc.), semânticos (figuras de

• Formas de composição de textos narrativos ficionais.

• Recursos
expressivos sonoros em poemas.

• Leitura em voz alta pelo professor (inclusive
em “capítulos”, se for o caso), para compartilhar textos com diferentes propósitos
(como sensibilizar, divertir, informar), não
apenas como primeiro momento de uma sequência de atividades.
• Situações de levantamento da necessidade
de esclarecimentos prévios quanto a referências históricas, geográficas, mitológicas,
literárias, entre outras, presentes no texto
que será lido.
• Situações que exijam o manuseio autônomo
e competente de outras fontes de informação além do dicionário.
• Leitura colaborativa, com pausas, para que
os alunos explicitem antecipações, inferências, dúvidas relativas ao texto.
• Situações que favoreçam a utilização de estratégias não lineares de processamento da
leitura, tais como:
• Formular hipóteses a respeito do conteúdo
do texto;
• Fazer inferências pragmáticas para encontrar o sentido de expressões desconhecidas
ou pouco familiares;
• Utilizar índices textuais e contextuais em favor da construção de sentido do texto;
• Avançar na leitura, apoiando-se na progressão temática;
• Avançar ou retroceder durante a leitura, buscando informações esclarecedoras;
• Construir sínteses de partes do texto ao
longo da leitura;
• Consultar fontes diversas em busca de informação esclarecedora;
• Selecionar textos complementares de outras
áreas do conhecimento;
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linguagem, por exemplo), gráfico espacial (distribuição da
mancha gráfica no papel), imagens e sua relação com o texto
verbal.
• Interesse pela leitura de livros
de literatura e por outras produções culturais do campo e
por textos que rompam com
seu universo de expectativas,
que representem um desafio
em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e
nas orientações dadas pelo
professor.
• Estabelecimento de relações
entre a sintaxe e a estilística:
recursos expressivos utilizados por escritores de diferentes gêneros e épocas (em colaboração). Análise dos 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, vídeosminuto, vidding, dentre outros.

• Leitura de livros
de literatura e
produções culturais.

• Recursos
expressivos utilizados por escritores de diferentes gêneros e
épocas.

• Validar ou reformular hipóteses inicialmente
levantadas a partir das informações obtidas
durante o processo de leitura;
• Construir síntese relativa à ideia central do
texto.
• Atividades de escolha e busca de textos, em
diferentes espaços mediadores de leitura,
de acordo com interesses, possibilidades,
necessidades pessoais.
• Exploração em conjunto dos portadores de
origem dos textos de diferentes gêneros lidos ao longo do ano.
• Roda de leitores para:
• Interlocução sobre interesses, preferências,
necessidades e conhecimentos prévios dos
alunos a respeito de gêneros textuais, suportes, escritores ou assuntos;
• Comentários sobre livros lidos por escolha
pessoal e recomendação dos preferidos aos
colegas;
• Troca de opiniões sobre livro lido por todos;
• Explicitação das relações estabelecidas entre o texto e as experiências de vida de cada
leitor;
• Intercâmbio de informações sobre o autor;
• Análise de resenhas;
• Debate sobre adaptações de obras literárias
lidas pelo grupo para cinema ou televisão
(com foco em diferentes elementos da narrativa);
• Manuseio compartilhado de jornais do dia –
leitura conjunta da primeira página de cada
um; seleção de questão a ser debatida a partir do conteúdo de algum/alguns de seus textos (notícia, reportagem, charge, entrevista,
artigo, editorial, carta de leitor, resenha, propaganda); discussões sobre a distinção entre fato e opinião/ comentário.
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•
• Leitura, de forma autônoma, e
compreensão – selecionando
procedimentos e estratégias
de leitura adequadas a diferentes objetivos e levando em
conta características dos gêneros e suportes – romances,
contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas,
crônicas visuais, narrativas de
ficção científica, narrativas de
suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema,
dentre outros, expressando
avaliação sobre o texto lido e
estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores
nacionais e autores acreanos.
• Análise da organização de
texto dramático apresentado
em teatro, televisão, cinema,
identificando e percebendo os
sentidos decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua realização como peça teatral, novela, filme etc.

• Efeitos de sentido decorrentes
do uso de mecanismos de intertextualidade (referências, alusões, retomadas)
• Procedimentos
e estratégias de
leitura em gêneros diversos.

• Texto dramático
apresentado em
teatro, televisão
e cinema.

• Situações posteriores a ampla leitura de textos correspondentes a um mesmo gênero,
em que o professor põe em discussão sua (s)
finalidade (s) e especificidades* relativas a
conteúdo temático; organização global; estilo de linguagem (construções sintáticas e
seleção lexical).
• Exemplos:
• Ciclos sequenciais no conto e outras narrativas literárias (situação inicial, complicação
relativa ao conflito gerador do enredo -, clímax, resolução);
• Relacionamento entre ações dos protagonistas (animados ou inanimados) e moral (implícita ou explícita) da fábula;
• Explicações fantásticas para acontecimentos de diferentes naturezas nas lendas e mitos;
• Perguntas que norteiam a progressão temática da notícia (O quê? Quem? Como?
Quando? Onde? Por quê? Para quê?) e importância do lide (“lead”);
• Exposição cronológica de fatos e indicações
relativas a circunstâncias sócio-históricas na
biografia;
• Múltiplos formatos, graduação do formalismo da linguagem e fórmulas típicas dos
textos de correspondência (pessoal, oficial,
comercial);
• Conjugação de marcas linguísticas de persuasão e complementos icônicos nos textos de
propaganda;
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•

•

• Organização visual, fônica, rítmica, léxica,
morfossintática, semântica do poema;
• Estrutura da argumentação em artigos jornalísticos (proposição – tese, declaração, opinião – seguida de razões, fatos, evidências
para validá-la);
• Trama conversacional dos textos teatrais e
notações cênicas (rubricas do autor sobre interpretação, cenografia, figurinos etc.).
• Situações de identificação, em parceria, de
diferenças entre textos correspondentes:
• Ao mesmo gênero;
• A gêneros distintos, mas sobre mesmo tema
(diferenças em função das condições em
que foi produzido cada um e daquelas em
que será recebido).
• Situações de posicionamento crítico quanto
a:
• Tema;
• Informações implícitas (inferência);
• Pluralidade de sentidos, ambiguidades, subentendidos (sentidos denotativos/ literal e
conotativo/figurado);
• Relações entre texto, imagens a ele associadas e outros recursos gráficos complementares;
• Vínculos intertextuais.
• Projetos didáticos que potencializem o interesse dos alunos pela leitura de textos de diferentes gêneros. Por exemplo: organização
de um evento de leitura de texto teatral para
convidados.
• Atividades de apreciação de textos (coletiva
ou em pequeno grupo), com a mediação do
professor, para análise de escolhas feitas
por escritores de diferentes épocas:
• Implicações semânticas da seleção lexical;
• Recursos expressivos (comparações, metáforas, metonímias, hipérbole, eufemismo,
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•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

figuras fônicas, inversões sintáticas, sinestesia, entre outros);
Soluções adotadas para a coesão referencial
e sequencial (elementos que marcam relações lógico-discursivas);
Formas de garantir a coerência (continuidade de sentido);
Esquemas conversacional e argumentativo;
Outras que se considerar relevantes.
Propostas de confronto de diferentes textos
em que ocorram, de forma adequada ou
não, repetição de palavras, supressão de conectivo, concordância “ideológica”, pleonasmo, paradoxo, entre outros procedimentos discursivos.
Leitura em voz alta, para diferentes plateias,
após preparação, com propósitos diversos
(como comunicar algo, compartilhar texto literário ou socializar texto próprio).
Situações que propiciem apreciação da leitura oral do aluno (por ele próprio e pelos outros), com ênfase no ritmo, na inflexão e no
efeito produzido nos ouvintes.
Situações de leitura de textos de gêneros e
temas com os quais o aluno tem familiaridade, que favoreçam a articulação do maior
número possível de índices textuais e contextuais na construção do sentido do texto.
Situações de levantamento da necessidade
de esclarecimentos prévios quanto a referências históricas, geográficas, mitológicas,
literárias, entre outras, presentes no texto
que será estudado.
Atividades de leitura de textos didáticos de
diferentes áreas do conhecimento e outros
textos expositivos:
Elucidação do propósito do estudo;
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• Levantamento dos conhecimentos prévios
sobre o tema a partir da leitura do título/subtítulos;
• Observação dos recursos utilizados para salientar ideias (como negrito, itálico, disposição espacial, legendas de ilustrações, tabelas, quadros, notas de rodapé);
• Busca e identificação das ideias mais importantes, parágrafo a parágrafo;
• Utilização de procedimentos de suporte para
a síntese (sublinhar, tomar notas, levantar
palavras-chave sob orientação do professor);
• Verificação da própria compreensão e esclarecimento de dúvidas (relendo, perguntando, trocando ideias, buscando o dicionário, lendo outros textos a que o texto em estudo remete etc.);
• Organização de resumo ou esquema.
• Atividades em que sejam tematizadas as relações necessárias entre o texto e os recursos de natureza suplementar (gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.), valorizando possíveis questões interdisciplinares.
• Situações posteriores à leitura de textos correspondentes a um mesmo gênero, em que
o professor põe em discussão especificidades do texto expositivo, tais como recursos
linguísticos e gráficos utilizados para guiar a
compreensão do leitor.
• Situações em que o aluno, em parceria, procure reconhecer os diferentes recursos expressivos formadores do “estilo” de um autor.
• Atividades de análise de resumos e esquemas (organização lógica, estrutura, clareza).
• Atividades de reformulação de resumos e esquemas: complementar, reordenar e/ou corrigir informações de acordo com os textosfonte.
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• Utilizar, com propriedade, os conhecimentos sobre padrões da escrita sistematizados em situações de análise
linguística.

Campo jornalístico-midiático
• Análise e utilização das formas
de composição dos gêneros
jornalísticos da ordem do relatar, tais como notícias (pirâmide invertida no impresso X
blocos noticiosos hipertextuaise hipermidiáticos no digital,
que também pode contar com

• Formas de composição do texto
jornalístico narrativo, argumentativo e das entrevistas.

• Atividades sequenciadas de pesquisa em
parceria, desenvolvidas no âmbito ou não de
projetos:
• Levantamento de conhecimentos prévios sobre o tema-base;
• Levantamento, hierarquização e ordenação
dos tópicos do estudo (roteiro prévio);
• Planejamento dos passos do trabalho;
• Decisões sobre os papéis a serem desempenhados pelos integrantes dos grupos;
• Seleção de fontes adequadas à pesquisa e
consulta a índices e outros facilitadores de
localização da informação;
• Extração das informações pertinentes;
• Produção da primeira versão de texto expositivo em que se articulem as informações
selecionadas;
• Compartilhamento e análise coletiva dos trabalhos dos diferentes grupos;
• Produção de versão aprimorada do texto expositivo em questão.
• Situações de leitura de gêneros textuais diferentes em que o aluno delimite um problema, localizando as fontes de informação
pertinentes para resolvê-lo.
• Situações de avaliação processual e final a
respeito do estudo do momento (interesse
provocado, procedimentos empregados, informações obtidas, possibilidades de desdobramento).
Campo jornalístico-midiático
• Atividades que pressuponham, sequencialmente, o estudo da forma composicional dos
gêneros jornalísticos narrativos e argumentativos e de entrevistas, estudo comparativo
entre textos do mesmo gênero e de gêneros
distintos, estabelecendo semelhanças e diferenças e se apropriando do que é específico de cada um.
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Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios de cada aluno sobre
os conteúdos estudados, tendo em
conta as expectativas de aprendizagem.
• Observação, registro e análise, sistemáticos, de como cada aluno procede

imagens de vários tipos, vídeos, gravações de áudio
etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial (contextualização, defesa de tese / opinião e
uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do entrevistado
e do tema, estrutura pergunta
e resposta etc.
• Percepção e análise dos recursos estilísticos e semióticos
dos gêneros jornalísticos e publicitários, dos aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do relato, a morfologia do verbo, em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de pessoa,
número, tempo, modo, a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as
formas de pretérito em relatos; as formas de presente e
futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo
em gêneros publicitários), o
uso de recursos persuasivos
em textos argumentativos diversos (como a elaboração do
título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes
de informação) e as estratégias de persuasão e apelo ao
consumo com os recursos

• Recursos estilísticos e semióticos dos gêneros
jornalísticos e
publicitários.

• Situações de atividade associadas a práticas
de leitura e/ou produção de textos dos gêneros jornalísticos e publicitários previstos,
cujo foco sejam as características, o funcionamento e os recursos — linguísticos e semióticos — próprios de gêneros jornalísticos
narrativos e argumentativos, bem como, perceber e analisar os efeitos de sentido produzidos pelos recursos linguísticos e semióticos mencionados no conteúdo, assim como
pelas estratégias persuasivas em jogo, de
modo que se possa identificar intencionalidades variadas presentes em textos desses
gêneros.
• Atividades em que o aluno faça o uso de recursos textuais que estabeleçam relações
adequadas entre as partes do texto, a fim de
garantir a coesão e a coerência do texto,
tanto no processo de produção quanto de revisão.
• Situações que propiciem apreciação da leitura oral do aluno (por ele próprio e pelos outros), com ênfase no ritmo, na inflexão e no
efeito produzido nos ouvintes. A análise poderá ser feita em discussões coletivas, gravações em vídeos e participação em situações diversas de comunicação oral.
• Situações de análise, em textos argumentativos e propositivos, dos movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos utilizados,
reconhecendo a posição do autor sobre a
questão controversa; os argumentos sustentados; a conexão entre as ideias, muitas vezes evidenciada por recursos linguísticos ("É
certo que/Por outro lado" etc.); a organização dos argumentos (hierarquização ou
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•
•
•
•
•
•
•
•

nas atividades propostas na coluna anterior.
Propostas que permitam verificar o desempenho do aluno em relação a:
Adequação dos textos produzidos aos
padrões normativos da escrita;
Utilização dos conhecimentos sobre os
padrões da escrita em favor da compreensão de textos;
Uso de recursos e materiais que permitam ajustar o texto aos padrões normativos;
Apresentação de justificativas para escolhas feitas, considerando os padrões
da escrita;
Participação nas atividades de reflexão
sobre a língua.
Provas com questões que evidenciem
o aprendizado dos padrões normativos
trabalhados.
Comparação dos conhecimentos prévios e hipóteses iniciais do aluno com
os conhecimentos adquiridos no decorrer do trabalho e identificados a partir
das propostas acima.

•

•

•

•

linguístico-discursivos utilizados (tempo verbal, jogos de
palavras, metáforas, imagens).
Utilização, na escrita/reescrita
de textos argumentativos, recursos linguísticos que marquem as relações de sentido
entre parágrafos e enunciados
do texto e operadores de conexão adequados aos tipos de
argumento e à forma de composição de textos argumentativos, de maneira a garantir a
coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos (“primeiramente, mas, no
entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).
Análise, em gêneros orais que
envolvam argumentação, os
efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e
expressão facial, as hesitações etc.
Análise, em textos argumentativos e propositivos, dos movimentos argumentativos de
sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo
dos argumentos utilizados.
Utilização, nos debates, de
operadores argumentativos
que marcam a defesa de ideia
e de diálogo com a tese do

•
• Coesão, coerência e progressão
temática em textos argumentativos.

•

• Efeitos de sentido de elementos da linguagem falada.
•
•
• Argumentação,
sustentação e
refutação.

• Operadores argumentativos
em debates.

enumeração de motivos para sustentar uma
posição, por exemplo).
Situações de utilização, nos debates, de operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de diálogo com a tese do outro: concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na perspectiva aqui assumida etc., possibilitando a
compreensão do conteúdo temático e da
questão controversa no debate, assim como
da posição a ser assumida. Supõe também,
a compreensão da posição contrária à defendida de modo que seja possível colocarse no lugar do opositor e negociar com ele
(exercício de alteridade).
Atividades de análise dos efeitos de sentido
produzidos pelos recursos linguísticos empregados em textos jornalísticos narrativos e
argumentativos, considerando a sua coerência, tanto com as intenções presumidas do
texto, quanto com as especificidades dos gêneros. A modalização é fundamental para
uma compreensão crítica dos efeitos de neutralidade produzidos pelo discurso jornalístico.
Campo de atuação na vida pública
Situações de aprendizagem que permitam o
estudo da forma e composição dos textos
previstos (esfera jurídica e política). Exemplo: Leitura para análise e estudo, de programas políticos, contextualizando com campanhas de horário eleitoral, observando os posicionamentos, as propostas etc., relacionando às questões de contexto local. Pesquisas sobre situações do bairro, que possam
gerar uma petição pública, sempre levando
em conta a apropriação da organização e estruturação do gênero escolhido, a fim de
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outro: concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu
ponto de vista, na perspectiva
aqui assumida etc.
• Análise da modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das
modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações adjetivas e adverbiais,
orações relativas restritivas e
explicativas etc., de maneira a
perceber a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados
ou as posições implícitas ou
assumidas.
• Campo de atuação na vida pública
• Análise da forma composicional de textos pertencentes a
gêneros normativos/ jurídicos
e a gêneros da esfera política,
tais como propostas, programas políticos (posicionamento
quanto a diferentes ações a
serem propostas, objetivos,
ações previstas etc.), propaganda política (propostas e
sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e textos reivindicatórios: cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas linguísticas, de forma a incrementar a

• Modalização em
textos noticiosos e argumentativos.

• Forma composicional de textos
normativos e jurídicos, propagandas políticas
e textos reivindicatórios.

subsidiar a possibilidade de produção desses gêneros.
• Atividades em que os alunos percebam os
mecanismos e recursos linguísticos utilizados nos textos jurídicos, que se relacionem a
questões de normas, no que se refere à conduta. Por exemplo: Proibição: “Não se deve
fumar em recintos fechados. ”; Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a pena. ”; Possibilidade: “É permitido entrada de menores
acompanhados de adultos responsáveis”.
Estudo de textos propositivos e políticos que
possibilitem reconhecer os efeitos de sentido utilizados em trechos que exprimam juízo de valor. Por exemplo: “Que belo discurso! ”, “Discordo das escolhas de Antônio.
” “Felizmente, o buraco ainda não causou
acidentes mais graves”.
• Atividades em que o aluno reconheça a especificidade dos movimentos argumentativos: a sustentação de uma posição que supõe a apresentação de argumentos que fundamentem a posição defendida; a refutação
que implica na desqualificação da posição
oposta à defendida no texto; a negociação
que requer a criação de um efeito de que o
argumentador reconheça o valor de algum
aspecto da posição contrária, validando-os,
de modo a “quebrar” um pouco a resistência
do oponente, aproximando-o da sua posição.
Para tanto, é preciso identificar: a posição do
autor sobre a questão em pauta; os argumentos e contra-argumentos apresentados;
os recursos linguísticos usados para introduzir os diferentes movimentos argumentativos ("É certo que/Por outro lado" etc.). Finalmente, avaliar a força dos argumentos empregados no texto, que implica conhecer o
tema e realizar reflexões não superficiais sobre ele.

1688

compreensão de textos pertencentes a esses gêneros e a
possibilitar a produção de textos mais adequados e/ou fundamentados quando isso for
requerido.
• Observação dos mecanismos
de modalização adequados
aos textos jurídicos, as modalidades deônticas, que se referem ao eixo da conduta (obrigatoriedade
/permissibilidade) como, por exemplo: Proibição: “Não se deve fumar em
recintos fechados.”; Obrigatoriedade: “A vida tem que valer
a pena.”; Possibilidade: “É permitido a entrada de menores
acompanhados de adultos
responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos e propositivos, as modalidades
apreciativas, em que o locutor
exprime um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do
que enuncia. Por exemplo:
“Que belo discurso!”, “Discordo das escolhas de Antônio.” “Felizmente, o buraco
ainda não causou acidentes
mais graves.”
• Análise, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, dos movimentos argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos usados.

• Mecanismos de
modalização
adequados aos
textos jurídicos

• Movimentos argumentativos
em textos argumentativos, reivindicatórios e
propositivos

• Situações em que possa ser ampliado o conhecimento a respeito dos diversos usos semânticos das interjeições.
• Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Atividades que permitam ao aluno realizar a
análise da construção composicional dos gêneros de apresentação formal. Os passos podem ser: observação (em vídeos ou presenciais), reflexão e análise da organização geral de seminários, palestras e conferências
levando em consideração: os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da
voz, pausas e hesitações – que, em geral,
devem ser minimizadas –, modulação de voz
e entonação, ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão
facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação, sincronia da fala
com ferramenta de apoio etc.), para melhor
performar apresentações orais no campo da
divulgação do conhecimento.
• Atividades de apresentação oral que envolvam o uso das ferramentas como PowerPoint e Prezi, como suporte de apresentações orais (com textos condensados e em tópicos, imagens, gráficos, tabelas etc.) de estudos realizados nos diferentes componentes, por meio de práticas de apresentação
oral que demandem o uso desses recursos.
As atividades também podem contemplar o
uso de outras ferramentas, como cartazes e
flipchart.
• Atividades que permitam o estudo de recursos textuais e discursivos utilizados na elaboração de textos de divulgação de conhecimentos (notícia reportagem, artigos de divulgação científica e etc.), bem como a sua
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• Campo das práticas de estudo
e pesquisa
• Análise (em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre outros) da construção composicional dos gêneros de
apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema,
apresentação do plano de exposição, desenvolvimento dos
conteúdos, por meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese final e/ou conclusão, encerramento –, os elementos
paralinguísticos (tais como:
tom e volume da voz, pausas e
hesitações – que, em geral,
devem ser minimizadas –, modulação de voz e entonação,
ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão
facial, contato de olho com
plateia, modulação de voz e
entonação, sincronia da fala
com ferramenta de apoio etc.),
para melhor performar apresentações orais no campo da
divulgação do conhecimento.
• Uso adequado de ferramentas
de apoio a apresentações
orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que
permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando
o conteúdo em itens, inserindo

• Construção
composicional
dos gêneros de
apresentação.

• Ferramentas de
apoio a apresentações orais.

aplicação em produções próprias. É importante que o tratamento a ser dado a esses
recursos seja de correlação, de complementaridade, focalizando-se que o sentido do
texto é derivado da articulação entre eles.
• Atividades de leitura e produção de textos,
visando modos de introduzir vozes em textos
científicos produzidos pelos alunos, como citações de autores que fortaleçam a argumentação, concordando ou discordando
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...);
como as apresentadas em seu texto (em discurso direto ou indireto, por exemplo), e
ainda a utilização dos elementos de normatização (tais como as regras de inclusão e
formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas).
• Situações de estudo em que o aluno
aprenda como acontece nos textos, do
campo de atuação na vida pública, a progressão do tema, considerando elementos
específicos de coesão, seja referencial, seja
sequencial; ou, ainda, o uso de organizadores textuais (os conectivos empregados no
interior de e entre frases), por meio de leitura
e produção de textos, nos quais seja possível
perceber os mecanismos em questão e refletir a seu respeito.
• Atividades em que o aluno compreenda que
os links, em textos de divulgação científica,
em ambiente digital, levam a outros conteúdos, que mantêm uma relação direta com o
assunto tratado no hipertexto de origem,
seja de complementaridade, seja de aprofundamento; e requerem a observação, a reflexão e a análise de hipertextos.
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de forma adequada imagens,
gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto
(e imagem) por slide, usando,
progressivamente e de forma
harmônica, recursos mais sofisticados como efeitos de
transição, slides mestres, layouts personalizados etc.
• Análise da construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados a
divulgação de conhecimentos:
título, (olho), introdução, divisão do texto em subtítulos,
imagens ilustrativas de conceitos, relações ou resultados
complexos (fotos, ilustrações,
esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas etc.), exposição,
contendo definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações
por meio de notas de rodapé,
boxes ou links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática
por tema ou subtema, intercalação de trechos verbais com
fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços
da linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo
uso consciente das estratégias de impessoalização da
linguagem (ou de pessoalização, se o tipo de publicação e

• Construção
composicional
de gêneros de
divulgação do
conhecimento.

• Atividades de análise dos efeitos de sentido
produzidos pelos recursos de modalização
epistêmica, considerando a sua coerência,
tanto com as intenções presumidas do texto,
quanto com a especificidade do gênero, considerando também os textos do campo de
atuação, finalidade e espaço de circulação.
Campo artístico-literário
• Atividades de análise e reconhecimento,
pelo aluno, da interação que se estabelece
entre os aspectos linguísticos que constituem os textos do campo artístico-literário —
organizados em prosa ou em verso, (poemas, contos, textos teatrais etc.) — e os recursos paralinguísticos (voz, gestos e movimentação) que podem/devem ser mobilizados na oralização deles (declamações, representações, leituras dramáticas etc.), de
modo a preservar seus efeitos de sentido,
por meio da prática frequente e sistemática
de leitura, estudo e oralização de textos do
campo literário. Possibilidade de trabalho interdisciplinar com Arte, no que se refere à exploração, análise e criação de diálogos entre
textos literários e outras manifestações, de
diferentes linguagens artísticas.
• Todos os campos de atuação
• Atividades de levantamento e tematização
dos problemas, relativos aos padrões normativos, observados com maior frequência nas
situações de revisão de textos dos alunos da
turma.
• Situações de constatação de regularidades*
quanto a aspectos da língua escrita, com
emprego da terminologia, quando facilitar a
comunicação e a reflexão.
• Prioridade: o que pode contribuir para maior
adequação e legibilidade dos textos dos alunos em dado momento.
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objetivos assim o demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação
científica), 3ª pessoa, presente atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário técnico/especializado etc., como
forma de ampliar suas capacidades de compreensão e produção de textos nesses gêneros.
• Identificação e utilização dos
modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e sua formatação e paráfrase –, as pistas linguísticas
responsáveis por introduzir no
texto a posição do autor e dos
outros autores citados (“Segundo X; De acordo com Y; De
minha/nossa parte, penso
/amos que”...) e os elementos
de normatização (tais como as
regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases,
de organização de referências
bibliográficas) em textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos.
• Utilização e percepção de mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes
etc.), catáforas (remetendo
para adiante ao invés de

• Introdução de
vozes no texto
(Paráfrase e citação).

• Mecanismos de
progressão temática.

• Atividades sequenciadas que possibilitem a
retomada de regras ortográficas.
• Estudo de casos em que a semelhança formal entre as palavras vem ou não acompanhada de afinidade semântica.
• Situações em que possa ser ampliado o conhecimento a respeito de sufixos de adjetivação, de nominalização e de verbalização.
• Propostas de construção de paradigmas
com base nas relações entre sentido da palavra e afixos.
• Situação em que seja discutida a criação de
palavras sob certas condições histórico-sociais: regionalismos, arcaísmos, neologismos,
jargões, gírias.
• Atividades com foco na acentuação (nos tipos em que se verifique a necessidade),
para esclarecimento de dúvidas.
• Atividades de análise da pontuação de textos bem escritos, para observação de:
• Escolhas do autor;
• Efeito da pontuação para a compreensão do
texto;
• Resultados estilísticos obtidos;
• Usos característicos da pontuação em diferentes gêneros.
• Atividades de busca de alternativas para a
resolução de problema de sentido decorrente de pontuação inadequada.
• Discussão de problemas de regência e concordância nominal ou verbal e das mudanças necessárias para ajustar, comparandoas com o seu uso em situações coloquiais
nos textos escritos ou orais.
• Atividades de análise das estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período, em textos orais ou escritos, visando
uma abordagem voltada para o uso, e não
para o erro gramatical. O estudo deverá ser
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retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos etc., e análise dos mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos
de divulgação do conhecimento.
• Análise da estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de
divulgação científica que circulam na Web e procedimento
de remissão a conceitos e relações por meio de links.
• Análise e utilização da modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação
sobre o valor de verdade e as
condições de verdade de uma
proposição, tais como os asseverativos – quando se concorda com (“realmente, evidentemente, naturalmente,
efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, de
forma alguma”) uma ideia; e
os quase-asseverativos, que
indicam que se considera o
conteúdo como quase certo
(“talvez,
assim,
possivelmente, provavelmente, eventualmente”).
Campo artístico-literário
• Análise dos efeitos de sentido
decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e
os recursos paralinguísticos e
cinésicos, como as variações
no ritmo, as modulações no

• Hipertexto e hiperlinks.

• Modalização
epistêmica.

•

•

•
• Elementos linguísticos, recursos paralinguísticos e cinésicos
e figuras de linguagem.

•

realizado sob uma perspectiva que leve em
consideração a variação linguística e a compreensão dos valores socialmente atribuídos
às diferentes variedades, e que demandam
o envolvimento frequente e sistemático em
práticas públicas e formais de leitura e/ou
produção de textos, orais e/ou escritos, em
que a "correção" (adequação) deve ser observada. Exemplos de situações orais formais: palestras, seminários, apresentações
orais, debates. Exemplos de situações escritas formais: entrevistas, notícias, artigo de
divulgação científica, reportagem multimidiática.
Atividades em que o aluno observe a organização sintática do texto e reflita a respeito do
papel dela na construção da textualidade e
na produção de efeitos de sentido.
Situações de aprendizagem em que os alunos associem, a partir da leitura e da produção de textos, o efeito de sentido provocados
pelo uso dos verbos de ligação “ser”, “estar”,
“ficar”, “parecer” e “permanecer”. É importante também promover atividades lúdicas,
em que os alunos possam explorar livremente diferentes alternativas de estruturação de um "mesmo" enunciado, o que contribui significativamente para a percepção e
compreensão da natureza e do funcionamento dos mecanismos sintáticos em jogo.
Busca de erros de ortografia, acentuação,
concordância, regência, uso da crase em
texto trazido pelo professor e apresentação
de justificativa para a correção de cada um.
Atividades em que possam ser observadas,
sob orientação do professor, relações entre
conteúdo temático, construção composicional (organização global do texto) e estilo de
linguagem.
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tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro
da linguagem, obtidos por
meio da estrofação, das rimas
e de figuras de linguagem,
como as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias,
dentre outras, a postura corporal e a gestualidade na declamação de poemas, apresentações musicais e teatrais, tanto
em gêneros em prosa quanto
nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do
emprego de figuras de linguagem, tais como comparação,
metáfora, personificação, metonímia,
hipérbole,
eufemismo, ironia, paradoxo e antítese, e os efeitos de sentido
decorrentes do emprego de
palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos,
locuções adjetivas, orações
subordinadas adjetivas etc.),
que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e
ações próprios de cada gênero
narrativo.
Todos os campos de atuação
• Empenho em apropriar-se das
convenções da língua escrita e
reconhecimento da sua importância.
• Uso progressivo do conhecimento sobre:

• Convenções da
escrita.

• Regularidade ortográfica.

• Situações que favoreçam o reconhecimento,
em parceria, de características léxico-gramaticais de sequências conversacionais ou argumentativas de textos que circulam em diversos portadores e espaços, com destaque
para:
• Recursos dêiticos (de pessoa, de tempo, de
espaço) e formas dos verbos dicendi na conversação;
• Conectivos/encadeadores do discurso na argumentação (estabelecendo relações de explicação, comprovação, conclusão, comparação, exemplificação, retificação, entre outras).
• Situações de tematização de marcas linguísticas específicas dos diferentes gêneros textuais (seleção de procedimentos anafóricos,
operadores lógicos e argumentativos, esquema dos tempos verbais etc.).
• Situações em que o professor apresente
exemplos e provoque a explicitação de conclusões dos alunos sobre as sequências discursivas predominantes (narrativa, descritiva, expositiva, injuntiva, conversacional, argumentativa) e os recursos expressivos recorrentes no interior de cada gênero textual
priorizado ao longo do ano.
• Levantamento de possibilidades de substituição de articuladores argumentativos e verificação das mudanças de sentido que são
operadas cada vez que se troca uma forma
de construção por outra.
• Situações de abordagem das relações lógico-semânticas (de causalidade, de temporalidade, de proporção, de contraste, entre
outras) estabelecidas pelos conectivos nos
períodos compostos, observando o uso das
conjunções coordenativas e subordinativas.
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• Casos de regularidade ortográfica (direta, contextual ou ligada à categoria gramatical);
• Ocorrências de irregularidade
ortográfica no vocabulário
usual;
• Regras de acentuação;
• Concordância nominal e verbal;
• Crase;
• Marcas de segmentação em
função do projeto textual (paragrafação, periodização, pontuação de final de período ou
intrafrase e outros sinais gráficos como parênteses, aspas).
• Busca de informação ortográfica no dicionário e outras fontes.
• Identificação, com ajuda do
professor, de características
dos diferentes gêneros textuais quanto ao estilo de linguagem (construções sintáticas e
seleção lexical).
• Reconhecimento das variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de
preconceito linguístico.
• Uso consciente e reflexivo de
regras e normas da língua padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser
usada, como, por exemplo, na
ortografia, acentuação e concordância.

• Irregularidade
ortográfica.
• Regras de acentuação.
• Concordância
nominal e verbal.
• Crase
• Marcas de segmentação.

• Ortografia
• Estilo de linguagem de diferentes gêneros (definir gêneros).
• Norma padrão e
preconceito linguístico.
• Regras e normas da língua
padrão.

• Atividades em que se realize a análise do
emprego das orações adjetivas restritivas e
explicativas em um período composto, pressupondo práticas de leitura e/ou produção
nas quais a (re) construção dos sentidos do
texto estejam relacionadas aos efeitos produzidos pelo contraponto entre esses recursos.
• Atividades que proponham o estudo de
como acontece a colocação pronominal em
diferentes variedades linguísticas (realizadas em diferentes camadas sociais e/ou em
distintas regiões/estados do país), em contraposição às regras da norma-padrão. É importante que se pressuponham práticas de
leitura e/ou produção nas quais a (re) construção dos sentidos do texto esteja relacionada aos efeitos produzidos pela colocação
pronominal.
• Atividades em que o aluno compreenda os
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial (conjunções e
articuladores textuais). Sugere-se que as atividades sejam organizadas focalizando as
diferentes possibilidades de articulação de
trechos de enunciados no estabelecimento
da progressão temática, considerando a legibilidade do texto, as intenções de significação e as possibilidades de compreensão do
interlocutor.
• Atividades de compreensão, interpretação e
análise dos efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo,
antítese, aliteração, assonância, dentre outras. Sugere-se desenvolver projetos de produção de texto: do campo literário; na elaboração de artigos de divulgação de conhecimento; em projetos de estudo das figuras de
linguagem em textos literários ou de
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• Identificação de múltiplas possibilidades de pontuação: os
efeitos de sentido e observação de usos característicos em
diferentes
gêneros
(com
ajuda).
• Estabelecimento de relações
entre elementos do universo
discursivo dentro do qual cada
texto se insere (com ajuda do
professor):
• A intencionalidade (explícita e
implícita);
• Os procedimentos narrativos,
descritivos, expositivos, injuntivos, conversacionais, argumentativos e as marcas linguísticas específicas (processos anafóricos, operadores lógicos e argumentativos, esquemas dos tempos verbais
etc.);
• As restrições que diferentes
portadores e espaços de circulação impõem à estruturação
dos textos.
• Escrita correta de textos, de
acordo com a norma-padrão,
com estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do
período.
• Identificação, em textos lidos e
em produções próprias, de
orações com a estrutura sujeito-verbo de ligação-predicativo.
• Diferenciação, em textos lidos
e em produções próprias, do
efeito de sentido do uso dos

• Pontuação.

• Elementos do
universo discursivo dos textos.

•

•

•
•

divulgação de conhecimento. Recomendase: que os aspectos referidos sejam estudados levando-se em consideração os efeitos
de sentido que produzem e a relação que estabelecem entre os trechos do enunciado;
que a terminologia gramatical e a sistematização só sejam abordadas depois que os aspectos em foco tiverem sido compreendidos.
Atividades em que os alunos identifiquem e
avaliem estrangeirismos, do ponto de vista
da pertinência de seu emprego na leitura
e/ou produção, reconhecendo os termos e
analisando sua adequação.
Situações em que seja focalizado, na comparação de fenômenos linguísticos observados, na fala e na escrita, o emprego da coordenação, da subordinação e da justaposição.
Atividades coletivas ou em parceria de análise do período composto por subordinação.
Propostas de busca de exemplos de combinação de orações por justaposição em textos
de diferentes gêneros (em especial, predominantemente narrativos ou expositivos).

• Estruturas complexas de oração e período.
• Orações com a
estrutura
sujeito-verbo de ligação-predicativo.
• Verbos de ligação “ser”, “estar”,
“ficar”,
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•

•

•
•

verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”.
Comparação do uso de regência verbal e regência nominal
na norma-padrão com seu uso
no português brasileiro coloquial/oral.
Identificação, em textos lidos e
em produções próprias, da relação que conjunções (e locuções conjuntivas) coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam.
Reconhecimento (com ajuda
do professor) da combinação
de orações por justaposição.
Identificação de efeitos de
sentido do uso de orações adjetivas restritivas e explicativas em um período composto.

• Comparação das regras de colocação pronominal na normapadrão com o seu uso no português brasileiro coloquial.
• Inferência dos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial
(conjunções e articuladores
textuais).
• Análise dos efeitos de sentido
do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo,
antítese, aliteração, assonância, dentre outras.
• Associação de informações sobre a formação de palavras –

“parecer”
e
“permanecer”.
• Regência verbal
e nominal.

• Conjunções e locuções conjuntivas.

• Justaposição de
orações.
• Orações adjetivas restritivas e
explicativas em
um
período
composto.
• Colocação pronominal.
• Coesão sequencial (conjunções
e articuladores
textuais).
• Figuras de linguagem.

• Formação
palavras.

de
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• Produzir e revisar,
de modo autônomo, textos correspondentes aos
diversos gêneros
previstos para o
ano, ajustados a diferentes situações
comunicativas,
bem como textos
de apoio à fala planejada adequados
às necessidades de
estudo, buscando
qualidade no conteúdo e na forma –
em relação à coerência, coesão e
aos padrões normativos da língua.

semelhança formal e afinidade semântica.
• Identificação de estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, ou não,
de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência,
ou não, de seu uso.
Campo jornalístico-midiático
• Produção e publicação de notícias, foto denúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos,
entrevistas, cartas de leitor,
comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e
apreciação de produção cultural – resenhas e outros próprios das formas de expressão
das culturas juvenis, tais como
vlogs e podcasts culturais,
gameplay, detonado etc. – e
cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros,
em várias mídias, vivenciando
de forma significativa o papel
de repórter, de comentador,
de analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc.,
como forma de compreender
as condições de produção que
envolvem a circulação desses
textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico

• Estrangeirismos.

• Produção de textos jornalísticos
multimidiáticos.

Campo jornalístico-midiático
• Situações de produção de textos, com diversos propósitos e graus de formalismo, que
circulem no ambiente social cotidiano, nas
quais sejam selecionados pelos alunos o gênero e o suporte que melhor atendam à intenção comunicativa.
• Atividades de produção e publicação de textos do campo jornalístico, como notícias, fotodenúnicas, fotorreportagens, entrevistas,
dentre outros, em que os alunos compreendam as principais características dos gêneros selecionados e orientem a realização das
diferentes operações de produção de textos:
contextualização – definição da situação comunicativa em que o texto será produzido
(quem serão os leitores, onde circulará, com
que finalidade, em qual gênero; planejamento – que envolve a elaboração do conteúdo temático (o que será dito) e a organização do texto parte a parte; elaboração do
texto – o processo da construção do texto
(textualização); revisão processual (durante
a produção) e final. Essas operações podem,
inicialmente, ser realizadas em situações coletivas e em grupos, com mais apoio do professor e, de modo gradual, envolver graus
crescentes de autonomia do/a aluno para
realizá-la.

1698

Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios de cada aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos, de
como cada aluno procede como produtor do texto e como coautor, tanto em
atividades semelhantes às relacionadas na coluna anterior, como em situações de avaliação processual relativas
aos objetivos estabelecidos para a produção escrita.
• Propostas que permitam verificar
como está o desempenho do aluno e o
quanto evoluiu em relação a:
• Planejamento do texto de acordo com
determinadas condições de produção;
• Uso de recursos e materiais que permitam adequar o texto aos padrões normativos;
• Aprendizado progressivo das convenções relativas à escrita;
• Emprego de estratégias de coesão e
coerência;
• Adequação do nível de informatividade
do texto;
• Participação nas situações de produção em parceria;
• Uso da escrita em favor do estudo de
temas de diferentes áreas do conhecimento;

e do campo midiático de forma
ética e responsável, levandose em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia
a possibilidade de circulação
desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de consumidor e produtor.
• Produção de textos, em diferentes gêneros, considerando
sua adequação ao contexto,
produção e circulação – os
enunciadores envolvidos, os
objetivos, o gênero, o suporte,
a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática
ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero),
utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos,
para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as
produções realizadas, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em
textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes,
acrescentando/
alterando
efeitos, ordenamentos etc.

• Produção de textos de diferentes gêneros e
contexto comunicativo.

• Atividades sequenciadas de produção de
textos (em parceria/individualmente) que
envolvam:
• Registro preliminar de ideias, à medida que
ocorrem;
• Consultas a fontes ou especialistas no assunto, quando for necessário obter informações;
• Esboço do texto (seleção do que será escrito,
estabelecimento de relações lógicas, decisões sobre como será escrito);
• Elaboração de rascunhos, incluindo reorganizações necessárias, até que se tenha a primeira versão do texto;
• Revisões do texto;
• Divulgação da versão final.
• Revisão coletiva ou em pequeno grupo com
determinado foco (texto preparado pelo professor ou versão de texto de um aluno, já corrigida quanto aos demais aspectos):
• Especificidades do gênero;
• Adequação ao destinatário;
• Suficiência, relevância e articulação de informações;
• Estratégias de coesão e coerência textual
(pontuação, uso de conectivos, substituição
lexical, emprego de tempos verbais, pronomes etc.);
• Precisão e riqueza lexical;
• Ortografia, entre outros.
• Situações de trabalho em parceria, nas
quais um aluno atua como revisor do texto
do outro:
• Leitura da produção alheia;
• Sugestão de possíveis alterações;
• Discussão sobre as decisões cabíveis.
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• Uso de procedimentos de revisão;
• Empenho em garantir a boa apresentação dos textos.
• Algumas propostas:
• Situações de levantamento dos conhecimentos prévios de cada aluno em relação aos conteúdos propostos.
• Observação e registro, sistemáticos, de
como cada aluno procede como revisor
de sua própria produção e como parceiro de trabalho na revisão de textos
de outros, não só em situações de explícito caráter avaliativo.
• Propostas que permitam verificar o desempenho do aluno em relação a:
• Uso da revisão em favor da adequação
dos textos aos padrões normativos;
• Empenho em tornar o texto mais compreensível pelo leitor;
• Uso de recursos e materiais que permitam adequar o texto aos padrões normativos;
• Participação nas situações de revisão
em parceria;
• Empenho em revisar versões do texto
próprio e do outro;
• Autocorreção (monitoramento da própria escrita passo a passo);
• Empenho em garantir a melhor apresentação possível da versão final do
texto.

• Revisão/edição do texto produzido – notícia, reportagem,
resenha, artigo de opinião,
dentre outros –, tendo em
vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em
questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as
diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto,
foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à
norma culta.
• Planejamento de uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, a partir
de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da
definição do público-alvo, do
texto ou peça a ser produzido
– cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para
internet, spot, propaganda de
rádio, TV etc. –, da ferramenta
de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado,
das estratégias de persuasão
que serão utilizadas etc.
• Planejamento de reportagem
impressa e em outras mídias
(rádio ou TV/vídeo, sites),
tendo em vista as condições
de produção do texto – objetivo,
leitores/espectadores,

• Revisão e edição de textos
jornalísticos.

• Campanha publicitária de causas significativas para a escola

• Planejamento
de Reportagem
impressa e em
outras mídias.

• Atividades de planejamento de uma campanha publicitária sobre questões/problemas,
temas, causas significativas para a escola
e/ou comunidade, definindo o público-alvo,
do texto ou peça a ser produzido cartaz, banner, folheto, propaganda de rádio, tv, etc, da
ferramenta de edição de texto – áudio ou vídeo, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas
etc. Pode-se articular as propostas com a exploração dos documentos reguladores
(campo da vida pública) da propaganda e publicidade com vistas ao desenvolvimento de
uma postura ética em relação à esfera publicitária.
• Situações que favoreçam a ampliação de conhecimentos prévios, para melhor desenvolvimento do conteúdo temático do texto que
será produzido. Por exemplo: socialização de
informações obtidas pelo grupo em diferentes fontes jornais impressos e outras mídias
(rádio ou TV/vídeo, sites); revistas semanais,
quinzenais, mensais; revistas e em outras
mídias (rádio ou TV/vídeo, sites); blogs com
conteúdo jornalístico; enciclopédias virtuais,
livros literários e não-literários), antes do planejamento da produção individual, tendo em
vista as condições de produção – objetivos,
leitores/espectadores, veículos e mídias 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
apresentar entrevistas com envolvidos ou
com especialistas, consultas a fontes diversas, análise de documentos, cobertura de
eventos etc. -, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou
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veículos e mídia de circulação
etc. – a partir da escolha do
fato a ser aprofundado ou do
tema a ser focado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento
de dados e informações sobre
o fato ou tema – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes diversas, análise de documentos, cobertura
de eventos etc. -, do registro
dessas informações e dados,
da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar
etc., da produção de infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual (no
caso a publicação em sites ou
blogs noticiosos ou mesmo de
jornais impressos, por meio de
boxes variados).
• Produção de reportagem impressa, com título, linha fina
(optativa), organização composicional (expositiva, interpretativa e/ou opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e
reportagens multimidiáticas,
tendo em vista as condições
de produção, as características do gênero, os recursos e
mídias disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo
adequado de recursos de captação e edição de áudio e

• Produção de reportagens impressas e digitais.

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).
• Atividades de produção textual do campo jornalístico, definindo/considerando o contexto
em que o texto será produzido e circulará,
planejando (seleção de fato/assunto, escolha do gênero, curadoria de informação, elaboração de esquema do texto a ser produzido parte a parte), produzindo (elaboração
do texto, recorrendo aos recursos das diferentes a linguagens) e, implicitamente, revisando (avaliar a adequação do texto, considerando o contexto em que irá circular, e realizar ajustes necessários, aplicando os conhecimentos construídos sobre os recursos
linguísticos e semióticos). Exemplos: na produção de uma reportagem pode ser considerada uma progressão no trabalho com a produção de textos jornalísticos, no gênero notícia, por exemplo, quanto: aos esforços de
pesquisa sobre o fato/assunto e à elaboração do texto, envolvendo, por exemplo, a
consulta de maior número de fontes e a articulação de diferentes vozes; ao uso de recursos de outras linguagens na produção de
sentidos. Sugere-se, ainda, que seja considerado o nível de autonomia do/a aluno/a,
propondo, trabalhos em colaboração que
avancem para aqueles mais autônomos.
• Atividades de planejamento de artigos de
opinião observando os argumentos, a escolha do movimento argumentativo e outras
habilidades próprias de gêneros argumentativos, além de consulta a outras
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imagem e adequação à
norma-padrão.
• Planejamento de artigos de
opinião, tendo em vista as condições de produção do texto –
objetivo, leitores /espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do tema ou questão a ser
discutido(a), da relevância
para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de
dados e informações sobre a
questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, da definição – o que pode envolver consultas a fontes diversas, entrevistas com especialistas, análise de textos, organização esquemática das informações e
argumentos – dos (tipos de)
argumentos e estratégias que
pretende utilizar para convencer os leitores.
• Produção de artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo posição diante de tema
polêmico, argumentando de
acordo com a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes tipos de argumentos – de autoridade,
comprovação, exempliﬁcação
etc.
• Produção, revisão e edição de
peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso

• Planejamento
de artigo de opinião

• Produção de artigo de opinião e
contexto de produção

• Produção, revisão e edição de
peças
e

fontes/gêneros para construção do repertório temático, tendo em vista as condições de
produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –
, a partir da escolha do tema ou questão a
ser discutido(a), da relevância para a turma,
escola ou comunidade, do levantamento de
dados e informações sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, da definição – o que
pode envolver consultas a fontes diversas,
entrevistas com especialistas, análise de
textos, organização esquemática das informações e argumentos – dos (tipos de) argumentos e estratégias que pretende utilizar
para convencer os leitores.
• Atividades de produção de artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção
dado, a defesa de um ponto de vista, utilizando argumentos, contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem relações de oposição, contraste, exempliﬁcação
e ênfase.
• Atividades de produção, revisão e edição de
peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar de
diferentes textos publicitários: cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, propaganda
de rádio, TV, a partir da escolha da questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, da definição do público-alvo, das peças que serão
produzidas, das estratégias de persuasão e
convencimento que serão utilizadas.
Campo de atuação na vida pública
• Atividades de produção, revisão e edição de
textos reivindicatórios ou propositivos sobre
problemas que afetam a vida escolar ou da
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articulado e complementar de
diferentes peças publicitárias:
cartaz, banner, indoor, folheto,
panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir
da escolha da questão/problema/causa
significativa
para a escola e/ou a comunidade escolar, da definição do
público-alvo, das peças que
serão produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento que serão utilizadas.
Campo de atuação na vida pública
• Produção, revisão e edição de
textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que
afetam a vida escolar ou da comunidade, justiﬁcando pontos
de vista, reivindicações e detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas
etc.), levando em conta seu
contexto de produção e as características dos gêneros em
questão.
• Contribuição com a escrita de
textos normativos, quando
houver esse tipo de demanda
na escola – de 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

campanhas publicitárias.

• Produção, revisão e edição de
textos reivindicatórios ou propositivos.

• Escrita de textos
normativos.

comunidade, justificando pontos de vista,
reivindicações. Práticas de reivindicar direito
ou propor soluções para problemas favorece
o engajamento dos/as alunos/as em questões de interesse público, em especial do
seu entorno imediato. A implantação de projetos de intervenção pode favorecer essa
prática e possibilita o desenvolvimento
dessa atividade em contextos significativos
para os/as alunos/as.
• Situações em que o aluno participe de práticas como assembleias com caráter deliberativo e formação de grupos de trabalho para
a contribuição e organização de 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.
• Situações em que os alunos realizem enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a resolver ou propostas que possam contribuir para melhoria
da escola ou da comunidade, caracterizar
demanda/necessidade, documentando-a de
diferentes maneiras por meio de diferentes
procedimentos, gêneros e mídias e, quando
for o caso, selecionar informações e dados
relevantes de fontes pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar a
proposição de propostas, projetos culturais e
ações de intervenção.
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de convivência etc., levando
em conta o contexto de produção e as características dos
gêneros em questão.
• Realização de enquetes e pesquisas de opinião, de forma a
levantar prioridades, problemas a resolver ou propostas
que possam contribuir para
melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar demanda/necessidade,
documentando-a de diferentes maneiras por meio de diferentes
procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar informações e dados
relevantes de fontes pertinentes diversas (sites, impressos,
vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a
justificar a proposição de propostas, projetos culturais e
ações de intervenção.
Campo das práticas de estudo e
pesquisa
• Adequação do emprego de formas de organização discursiva
próprias da:
• Injunção (em especial, enumeração de passos para atingir
um objetivo);
• Argumentação (defesa de
ideias a respeito de um tema).

• Enquetes e pesquisas de opinião.

• Organização discursiva da injunção e argumentação.

• Situações de retomada de conclusões sobre
recursos linguísticos empregados em textos
lidos (por exemplo, estratégias coesivas de
referenciação ou sequencialização), para favorecer a produção do momento.
• Campo das práticas de estudo e pesquisa
• Situações variadas de produção de textos
predominantemente expositivos (apontamentos, quadros, relatórios, entre outros),
considerando finalidades, especificidades
do gênero, lugares preferenciais de circulação, interlocutores. Exemplos:
• Produção de resumos e esquemas como
etapa final do estudo de textos expositivo;
• Produção de textos expositivos como etapa
final de pesquisas ou produto final de projetos.
• Atividades em que o aluno compreenda as
etapas da produção de textos: definir contexto de produção, planejar, produzir e revisar; mobilize variadas habilidades, como as
relativas à curadoria de informação e produção de roteiros e enquetes para pesquisa,
considerando o contexto de produção definido, na fase de planejamento; e as habilidades voltadas à aplicação dos recursos linguísticos e semióticos, na elaboração e revisão dos gêneros, considerando as especificidades dos textos de divulgação científica.
Propõe projetos interdisciplinares.
• Atividades sequenciadas de produção de roteiros para exposição oral, que incluam:
• Estabelecimento do tema;
• Seleção de tópicos;
• Comparação entre o que já se conhece do
assunto e o que se pretende abordar;
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• Valorização da escrita como
recurso de organização e estudo.
• Uso da escrita como instrumento
de
planejamento,
aprendizagem e comunicação
de conhecimento.
• Utilização de formas de organização discursiva próprias de
textos predominantemente expositivos.
• Empenho em garantir uma
boa apresentação do texto –
distribuição espacial, limpeza
e caligrafia legível.
• Monitoramento do próprio processo de estudo: conhecimentos já construídos, dúvidas, necessidades particulares.
• Planejamento de textos de divulgação científica a partir da
elaboração de esquema que
considere as pesquisas feitas
anteriormente, de notas e sínteses de leituras, ou de registros de experimentos ou de estudo de campo, produção, revisão e edição de textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais
como artigo de divulgação científica, artigo de opinião, reportagem científica, verbete
de enciclopédia, verbete de
enciclopédia digital colaborativa , infográfico, relatório, relato de experimento científico,

• Escrita
como
instrumento de
planejamento,
aprendizagem e
comunicação.
• Textos expositivos.
• Limpeza
texto.

do

• Limpeza
texto.

do

• Textos de divulgação científica.

• Busca em diversas fontes do que for necessário;
• Organização da sequência das ideias por escrito;
• Revisão;
• Reprodução do roteiro final para distribuição
aos colegas.
• Atividades sequenciadas de produção de registros a respeito de relatos e exposições
orais, que incluam:
• Anotação das ideias importantes, das dúvidas e de outros aspectos a serem comentados;
• Compartilhamento das anotações;
• Revisão dos registros.
• Desenvolvimento de projetos integradores,
culminando em feiras de ciências ou em
eventos de fechamento do ano, em que os
alunos divulguem resultado de pesquisas
por meio de apresentações orais. Pode-se
prever a criação de site ou blog da escola em
que se concentrem produções dos alunos.
• Atividades de planejamento e elaboração de
resenhas a partir das notas e/ou esquemas
feitos, com o manejo adequado das vozes
envolvidas (do resenhador, do autor da obra
e, se for o caso, também dos autores citados
na obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso reportado e citações.
Campo artístico-literário
• Situações em que o aluno analise trechos de
adaptações já existentes, coletivamente, em
duplas e depois individualmente, para que
elabore texto teatral, a partir da adaptação
de romances, contos, mitos, narrativas de
enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros,
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relato (multimidiático) de
campo, tendo em vista seus
contextos de produção, que
podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação
em um formato mais acessível
para um público específico ou
a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo
realizados.
• Produção, revisão e edição de
textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de
enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou
vlog científico, relato de experimento, relatório, relatório
multimidiático de campo, dentre outros, considerando o
contexto de produção e as regularidades dos gêneros em
termos de suas construções
composicionais e estilos.
• Produção de roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeominuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo
em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção composicional dos roteiros.

• Divulgação do
conhecimento e
de dados e resultados de pesquisas.

• Roteiros
para
elaboração de
vídeos de diferentes tipos.

indicando as rubricas para caracterização do
cenário, do espaço, do tempo; explicitando a
caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do discurso direto e dos
tipos de narrador; explicitando as marcas de
variação linguística (dialetos, registros e jargões) e retextualizando o tratamento da temática. Uma vez que os textos teatrais se realizam efetivamente quando são encenados,
recomenda-se que essas adaptações tenham como objetivo a encenação. Oportunidade para o trabalho interdisciplinar com
Arte, no que se refere à composição de improvisações e acontecimentos cênicos com
base em textos dramáticos e outros estímulos.
• Atividades de compreensão das especificidades dos gêneros literários e de análise dos
recursos linguísticos e semióticos usados na
construção dos sentidos dos textos, que devem estar a serviço da fruição. Através de organizações variadas da turma, a colaboração pode ser estimulada: produções coletivas, em grupos, duplas ou individuais.
• Atividades de criação de contos ou crônicas
(em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos narrativas de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos
sobre os constituintes estruturais e recursos
expressivos típicos dos gêneros narrativos
pretendidos, e, no caso de produção em
grupo, ferramentas de escrita colaborativa.
Sugere-se: a publicação de coletâneas para
compor a biblioteca e/ou para distribuir para
amigos e familiares; a divulgação das produções em blogs literários criados para esse
fim, e/ou páginas de Facebook; a realização
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• Divulgação do resultado de
pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de
enciclopédias colaborativas,
reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc.
• Produção de resenhas, a partir
das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado
das vozes envolvidas (do resenhador, do autor da obra e, se
for o caso, também dos autores citados na obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso
reportado e citações.
Campo artístico-literário
• Adequação do emprego de formas de organização discursiva
próprias da:
• Narração de situações reais
ou fictícias (explicitação da
ação dos personagens, das sequências temporal e causal,
da posição do narrador);
• Descrição literária (apresentação de traços característicos e
distintivos de personagem, objeto ou ambiente);
• Conversação (diálogos);
• Elaboração de texto teatral, a
partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas
de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros,
indicando as rubricas para caracterização do cenário, do

• Resultados
pesquisas.

de
•

• Resenhas a partir de notas ou
esquemas.

• Organização discursiva da narração, descrição
e conversação.

•
•

•

• Texto teatral a
partir da adaptação de outras
narrativas.

•

•

de concursos, desafios, saraus, clubes de
leitura etc.
Atividades de escrita de paródia de poemas
conhecidos da literatura e criação de textos
em versos (como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, micro roteiros, 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. Sugere-se também que as
produções do aluno tenham destaque e sejam publicadas coletâneas para compor a biblioteca e/ou para distribuir para amigos e
familiares; divulgadas em blogs literários criados para esse fim, e/ou páginas de Facebook; realizados concursos, desafios, saraus, clubes de leitura etc.
Todos os campos de atuação
Situações de “produção com apoio”: transformação de textos conhecidos (inclusive,
mudança do gênero – exemplos: de crônica
para reportagem, de charge para conto, de
entrevista para notícia) ou combinação de
textos (por exemplo, inserindo personagens
de uma história em outra).
Atividades de produção de partes de textos:
ampliar a sequência narrativa; introduzir
descrição ou diálogo; acrescentar argumento (s) que valide (m) determinado ponto
de vista.
Produção de textos no âmbito de projetos
que incluam atividades de leitura e apreciação, com ajuda do professor, de grande variedade de textos de um mesmo gênero.
Situações variadas de produção de textos,
considerando: finalidades, especificidades
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espaço, do tempo; explicitando a caracterização física e
psicológica dos personagens e
dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do
discurso direto e dos tipos de
narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) e
retextualizando o tratamento
da temática.
• Engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos
pretendidos e as configurações da situação de produção
– o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação
do texto, as finalidades etc. –
e considerando a imaginação,
a estesia e a verossimilhança
próprias ao texto literário.
• Criação de contos ou crônicas
(em especial, líricas), crônicas
visuais, minicontos, narrativas
de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero,
usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típico dos gêneros narrativos
pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas
de escrita colaborativa.

•

•
• Narrativas literárias

•
•

•

• Produção de textos narrativos.

•

•

do gênero, lugares preferenciais de circulação, interlocutores.
Projetos que potencializem o interesse dos
alunos por escrever cada vez mais e melhor.
Por exemplo: elaboração de cartas de leitores para um determinado veículo (ou mais de
um), a respeito de assunto em destaque na
mídia.
Situações que exijam consulta a registros individuais e possibilitem que os alunos façam
as complementações necessárias em seu
caderno ou agenda, por exemplo.
Situações que evidenciem a necessidade de
aprimorar um texto que será lido em sala ou
circulará em outros espaços.
Atividades que propiciem a prática de reflexão (compartilhada ou individual) sobre a linguagem escrita a partir da necessidade de
aprimorar um texto.
Roda crítica: todos produzem textos; todos
analisam os que são selecionados pelo professor; todos escolhem, em regime de votação, aquele que melhor atende à intenção
comunicativa.
Atividades de planejamento, produção e revisão de artigos de opinião e que percorram
as seguintes etapas: posicionamento crítico,
preparação de argumentos, escolha do movimento argumentativo e outras especificidades de gêneros argumentativos.
Situações de reflexão, sob orientação do professor, a respeito de aspectos gramaticais*
relacionados a dúvidas/problemas identificados durante atividade de revisão, nas
quais sejam experimentadas variações na
forma de redigir, discutidos os resultados e
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• Escrita de paródia de poemas
conhecidos da literatura e criação de textos em versos
(como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, micro roteiros, lambe-lambes e
outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos de
palavras) e visuais (como relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha
gráfica), de forma a propiciar
diferentes efeitos de sentido.
• Todos os campos de atuação
• Interesse pela escrita, tanto
como atividade individual,
quanto como produto de interação grupal.
• Interesse em explorar a dimensão estética da linguagem
escrita na construção do próprio texto.
• Uso progressivo dos conhecimentos sistematizados nas situações de análise linguística.
• Empenho em garantir uma
boa apresentação do texto –
distribuição espacial, limpeza
e caligrafia legível.
• Reconhecimento do papel da
revisão para que se cumpra a
intenção comunicativa.
• Empenho em tornar o texto
mais compreensível pelo leitor.

• Paródias de poemas conhecidos da literatura
e de outros textos em versos.

•

•

• Dimensão estética da escrita.

•
•

• Dimensão estética da escrita.

•

• Conhecimentos
sistematizados
para análise linguística.
• Limpeza
do
texto e caligrafia
legível.

•

• Revisão do texto
produzido.

•

• Revisão textual.

estabelecidas relações entre a morfossintaxe e o sentido do texto.
Prioridade estabelecida com base em dois
fatores: o que pode contribuir para maior
adequação dos textos produzidos pelos alunos e os conhecimentos prévios do grupo.
Quanto à terminologia: uso da que facilite a
comunicação nas atividades de reflexão sobre a língua, ou seja, exclusão dos termos
desnecessários, pelo fato de não contribuírem em nada no momento.
Atividades de comparação de textos com o
mesmo problema (como inadequação ao gênero solicitado ou fuga ao tema).
Propostas de localização de problemas de
coesão/ coerência – interna ao parágrafo ou
do texto como um todo.
Situações em que o professor oriente a releitura individual de textos de autoria, passo a
passo, em busca da maior adequação possível em relação a coerência, coesão e padrões normativos da língua.
Situações em que a produção textual é socializada pelo autor e um aluno ou grupo sugere modificações, que podem ser aceitas
ou não, após reflexão a respeito delas, sob
orientação do professor.
Propostas de uso do procedimento de ler em
voz alta o próprio texto à procura de problemas como cacófatos, repetições de palavras
muito próximas, ausência de dados indispensáveis e outros que se fazem mais perceptíveis pela escuta.
Situações que exijam o manuseio autônomo
e competente do dicionário e de outras fontes de informação quanto aos padrões normativos da língua.
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• Releitura de partes do texto
produzido, em busca de aprimoramento da coesão e coerência.
• Identificação, em diferentes
momentos do processo de produção textual, da necessidade
de substituir elementos característicos da linguagem oral ou
inadequados à situação comunicativa por algum outro motivo; eliminar informações redundantes ou contraditórias e
introduzir informações ausentes; empregar procedimentos
discursivos (narrativos, descritivos, injuntivos, expositivos,
conversacionais ou argumentativos) mais eficazes; fazer
ajustes variados quanto à coesão (referencial e sequencial);
corrigir inadequações referentes às convenções escritas.
• Estabelecimento de relações
entre aspectos gramaticais e o
sentido do texto (com ajuda do
professor).
• Monitoramento da própria escrita passo a passo (autocorreção ao longo do processo de
produção textual).
• Uso de recursos e materiais
que permitam adequar o texto
aos padrões normativos.

• Revisão textual.

• Produção de nova versão do texto, tomando
por base recomendações do professor e/ou
decisões tomadas, tanto em parceria como
individualmente.

• Aprimoramento
da coesão e coerência.
• Releitura da produção textual.

• Aspectos gramaticais e sentido
do texto Autocorreção.
• Aspectos gramaticais e sentido
do texto Autocorreção.
• Adequação do
texto aos padrões normativos
• Refacção
do
texto.
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• Empenho na elaboração de
novas versões do texto até
considerá-lo de boa qualidade.

• Valorização da cooperação e
do respeito mútuo, nas situações de produção em grupo,
como fatores que contribuem
para a qualidade da produção.
• Disponibilidade para submeter seu texto à leitura crítica do
outro e para apreciar a produção dos colegas.
• Respeito à produção do outro
no que se refere às ideias e ao
estilo do escritor.
• Colaboração, no papel de revisor, para o contínuo aprimoramento da produção escrita do
outro.
• Comparação de opiniões e elaboração de conclusões pessoais sobre o próprio texto.
• Identificação de problemas
por meio da escuta do texto
(cacófatos, redundâncias, entre outros).
• Reconhecimento da importância da leitura integral do texto
pelo autor antes de considerar
concluído o processo de produção textual.

• Adequação do
texto aos padrões normativos.
• Refacção
do
texto.
• Leitura crítica.

• Leitura crítica.

• Leitura crítica.
• Contínuo aprimoramento da
escrita.
• Contínuo aprimoramento da
escrita.
• Cacófatos, redundâncias, entre outros).
• Importância da
leitura integral
do texto produzido.
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